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26 czerwca 2017 r. 
EMA/394961/2017 
Dział leków weterynaryjnych 

Pytania i odpowiedzi dotyczące weterynaryjnych 
produktów leczniczych zawierających tlenek cynku do 
podawania doustnego zwierzętom z gatunków służących 
do produkcji żywności- 
Wynik procedury arbitrażowej na mocy art. 35 dyrektywy 2001/82/WE 
(EMEA/V/A/118) 

W dniu 16 marca 2017 r. Europejska Agencja Leków (Agencja) zakończyła przegląd bezpieczeństwa 
stosowania i skuteczności weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających tlenek cynku do 
podawania doustnego zwierzętom z gatunków służących do produkcji żywności.- Komitet ds. 
Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) Agencji uznał, że ogólny stosunek korzyści do ryzyka 
podawania doustnego weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających tlenek cynku świniom jest 
ujemny, ponieważ ryzyko dla środowiska przeważa nad korzyściami ze stosowania tlenku cynku do 
zapobiegania biegunkom u świń. CVMP zalecił odmowę wydania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
produktu oraz wycofanie istniejących pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych 
zawierających tlenek cynku. 

Czym jest tlenek cynku? 

Tlenek cynku jest związkiem organicznym, który stosunkowo trudno ulega wchłanianiu. Weterynaryjne 
produkty lecznicze zawierające tlenek cynku służą do leczenia i profilaktyki oraz kontroli biegunki 
poodsadzeniowej u prosiąt. Obecnie zalecane są różne wskazania i dawki, lecz najczęściej podaje się 
tlenek cynku z paszą w dawce 100 mg na kg masy ciała (mc) dziennie przez 14 kolejnych dni, co 
odpowiada 2500 ppm cynku w paszy. 

Z jakiej przyczyny dokonano przeglądu weterynaryjnych produktów 
leczniczych zawierających tlenek cynku do podawania doustnego? 

W maju 2015 r., w następstwie procedury arbitrażowej (EMEA/V/A/108) na mocy art. 33 ust. 4 
dyrektywy 2001/82/WE dla produktu Gutal 1000 g/kg premiks do sporządzania paszy leczniczej dla 
prosiąt1 CVMP stwierdził ryzyko dla środowiska wynikające z akumulacji cynku. CVMP uznał, że z 
obliczonym ryzykiem dla niektórych przedziałów środowiska wiążą się pewne wątpliwości i zalecił różne 

                                                
1 CVMP opinion on Article 33(4) referral for Gutal 1000 g/kg premix for medicated feeding stuff for piglets (Procedure no. 
EMEA/V/A/108) - link 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/veterinary/referrals/Gutal/vet_referral_000108.jsp&amp;mid=WC0b01ac05805c5170
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działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka, które zgodnie z oczekiwaniami miału zmniejszyć 
akumulację cynku w środowisku. 

Nie mniej jednak, w lutym 2016 r., ze względu na pozostałe obawy związane z ryzykiem dla 
środowiska i potencjalnym wzrostem częstości występowania antybiotykoopornych bakterii w wyniku 
stosowania produktów zawierających tlenek cynku, Holandia i Francja wszczęły procedurę arbitrażową 
na mocy art. 35 dyrektywy 2001/82/WE dla wszystkich podawanych doustnie weterynaryjnych 
produktów leczniczych zawierających tlenek cynku i zwróciły się do CVMP o dokonanie przeglądu 
wszystkich dostępnych danych oraz oceny ogólnego stosunku korzyści do ryzyka dla stosownych 
produktów. 

Które dane ocenił CVMP? 

Wnioskodawcy i podmioty odpowiedzialne posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, których 
dotyczyła procedura arbitrażowa, przedłożyli dane zastrzeżone i odniesienia naukowe dotyczące 
skuteczności, antybiotykooporności i ryzyka dla środowiska. 

Jakie są wnioski CVMP? 

Na podstawie oceny aktualnie dostępnych danych CVMP uznał, że ogólny stosunek korzyści do ryzyka 
podawania doustnego weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających tlenek cynku świniom jest 
ujemny, ponieważ ryzyko dla środowiska przeważa nad korzyściami z podawania tlenku cynku do 
zapobiegania biegunkom u świń. CVMP uznaje też istnienie ryzyka w postaci jednoczesnej selekcji w 
kierunku oporności (selekcji wielu genów antybiotykooporności przez antybiotyk) wskutek 
zastosowania tlenku cynku, lecz obecnie nie da się tego ryzyka ocenić ilościowo. Z uwagi na to, że nie 
określono skutecznych środków mających na celu zarządzanie akumulacją cynku w środowisku, CVMP 
zalecił odmowę wydania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu oraz wycofanie istniejących pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu dla weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających tlenek cynku. 

Komisja Europejska wydała decyzję w dniu 26 czerwca 2017 r.; państwa członkowskie mogą odroczyć 
wycofanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu na okres maksymalnie pięciu lat od tej daty, jeżeli 
uznają, że natychmiastowe działanie może mieć niekorzystny wpływ na ich terytorium wobec braku 
dostępnych alternatyw i konieczności zmian w praktykach hodowli świń. 
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