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Оппс 

ЗУПРЕВО18% 

(розчин щш ін'єкцій) 
листівка-вкладка 

Розчин жовтувато-бі_тюго або бежевого кольору, 
Скаад 
1 мл препарату містить діючу речовину: 
тілдіпірозин - 180 мг. 

17.11.2йіЗ 

Допоміжні речовини: кнслота цитратна мо'ногідрат, пропіленrліколь, вода для ін'єкцій. 
Фар!\школогічні властивості 
АТС Yet класифікаційний код QJOl - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного 

застосування. QJ0IF А96 - Тілдіпірозин. 
Ті;щілірозин - 16-•п:rенний напівсинтетичний антибіотик гру11и макролідів. Він відрізняється 

від багатьох інших макролідів значною тривалістю дії після одноразового введення. 
Дія макро"1ідів переважно бактеріостап1чна, хоча щодо певних патогенів може бути 1

бактерицидною. Вони пригнічують біосинтез білків бактерій шляхом вибіркового зв' язу:вання з 
бактеріальною рибосомальною Р!р{ і блокування: процесу побудови пептидного ланцюга. 

Спектр антимікробної активностj гідціпірозину включає: А1апп11еі111іа !юemolirica, Pasteш·el!a 
mu!tocida і Histopl1ilus somni, бактеріа,Jьні патогени, причетні до виникнення захворювань системи 
органів дихання (BRD). 

Іп ,,ftгo. дія тілдіпірозину на Р. multocida була бактеріостатичною, і бактерициднто - щодо А1. 
!юemolitica j Н somni

Мінімальні інгібуючі конuе1п11ації (МІК'І для цільових патогенів: 
Вид l\1ежі (1нкг/мл) MIKso (мкг/мл) МІК9u (мкг/мл) 
Mannl1ei111ia lюemolitica (11=88) 0,125-2 0,5 І 
Pasteuгella multocida (п=99) 0,125-2 0,5 І 
HistouMlus somni (п=бЗ) 0,5-8 2 4 

Резистентюсть до макроЛІ,JJВ розвивається трьома шляхm..ш: 
І) модифікація сайту :вибіркового зв'язування антибіотика на бактеріальній рибосомі; 
2) застосування бактерjт.1:и механізму активного ефлюксу;
3) проду1сція бактеріальних ферментів.
Вірогідна І(рос-резистентність щодо інших макролідів та стрептогра:мінів.
МП( тілдіпірозину для польових штамів Salmonella ,1рр. становила 4-16 .мкг/мл; для Е. coli_,

Campylobacteг і Entemcocci - 1->64 мкг/мл. 
При однократному підшкірному :введенні тілдіпірозину ВРХ в дозі 4 мг/кг маси тіла він 

швидко всмоктується, досягаючи пікової концентрації в п.;тазмі О, 7 мкг/мл протягом 23 хвилин 
(ГтаJ і високої абсолютної біодост_упності (78,9 %). Середній період напіввиведення становить 9 
днів. 

Макроліди характеризуються значним поширенням у тканинах організму. 
Встановлену високу здатність до накопичення тілідпірозину у вогнищі інфекuії дихальних 

шляхів, що підтверджено :вис01шми його концентраціями в легенях і бронхіальній рідини, які 
набагато вищі, ніж у nлаз!v!і крові. 

Максимальна концентрація тілдіпірозину в легенях (4,3 мкг/г) досягалася на 24 год. і 
посч11ово знижувалася до 1,2 МІ(Г/г протягом 14 днів після введення, що свідчить про швидr()' 
абсорбцію препарату тканинами-мішенями. Концентрація тілдіnірозину в бронхіальній рідині 
становила 14,3 мкr/г, 7,0 мкг/г і 6,5 мкг/г на 5-у, 1 О-у і 14-у добу після введення, відповідно. 

Ступінь зв'язування тілідпірозину з білками плазми крові і бронхіальної рідини ВРХ іп 11it1·0 

обмежується 3 0%. 

І 








