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Резюме на EPAR за обществено ползване

Porcilis AR-T DF
Ваксина за намаляване на признаците на атрофичен ринит при прасенца 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В 

него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) 

оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва 

ветеринарномедицинският продукт.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се 

нуждаете от повече информация за медицинското състояние или лечение на Вашето животно, 

попитайте Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за основанията на 

препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF е ваксина, която се използва при (женски) прасета с цел намаляване клиничните 

признаци на атрофичен ринит при техните малки. Porcilis AR-T DF е инжекционна суспензия, 

която съдържа нетоксично рекомбинантно производно (вж. „Как действа Porcilis AR-T DF?”) на 

токсина на Pasteurella multocida и инактивирани клетки на Bordetella bronchiseptica.

За какво се използва Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF се използва за намаляване на клиничните признаци на прогресивен атрофичен 

ринит (заболяване, при което тъканите на носа се инфектират и некротизират) при малки 

прасенца. Ваксината се прилага само при свини (женски прасета). Техните прасенца след това 

получават имунитет, когато сучат коластрата (първото мляко).

Porcilis AR-T DF се прилага в доза 2 ml чрез интрамускулно (в мускула) инжектиране на женски 

прасета на 18-седмична възраст или по-големи. Ваксината се прилага точно зад ухото. От 

първото инжектиране до очакваната дата на опрасването (раждането на прасенца) трябва да има 

интервал от 6 седмици. След първото инжектиране следва второ – 4 седмици по-късно. За да се 

поддържа имунитетът, трябва да се постави еднократна инжекция с една доза от ваксината 2-4 

седмици преди всяко следващо опрасване.



Porcilis AR-T DF
EMA/CVMP/21945/2007 Страница 2/3

Как действа Porcilis AR-T DF?

Прогресивният атрофичен ринит се причинява от токсините на бактерията Pasteurella multocida.

Porcilis AR-T DF съдържа нетоксичен рекомбинантен производен токсин (вж. по-нататък) на 

Pasteurella multocida, а също и инактивирани бактериални клетки на Bordetella bronchiseptica.

Тези бактерии често се намират заедно с Pasteurella multocida и утежняват заболяването. Когато 

женското прасе се инжектира, тази малка експозиция помага на имунната система на прасето да 

разпознае и атакува бактериите. Когато бъде атакувано от тези бактерии по-късно през 

съществуването си, прасето или няма да се зарази или ще получи много по-слаба степен на 

заразяване. Този имунитет се предава на малките прасенца чрез коластрата на майката.

Активната съставка на Porcilis AR-T DF, токсинът на Pasteurella multocida, се получава чрез метод, 

известен като „рекомбинантна технология”. Токсинът на Pasteurella multocida се получава от 

бактериални клетки, които са получили ген (ДНК), който им дава възможност да произвеждат 

токсоид на Pasteurella multocida, генетично модифицирана форма на токсин, който притежава 

адекватна имуногенна активност и който няма токсични свойства.

Как е проучен Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF е проучена при женски прасета, като е сравнена с друга ваксина срещу 

прогресивен атрофичен ринит. При това проучване е взета кръв от малки прасенца от всяко 

прасило на всяка свиня майка и е изследвана за антитела срещу токсина на Pasteurella multocida

и срещу Bordetella bronchiseptica.

Проучен бе и периодът от време, за който е ефективна Porcilis AR-T DF. Основната мярка за 

ефективност е количеството антитела срещу Bordetella bronchiseptica, а също и срещу токсина на 

Pasteurella multocidа.

Какви ползи от Porcilis AR-T DF са установени в проучванията?

Проучванията показват добра защита срещу клиничните прояви на прогресивен атрофичен ринит.

При малките прасенца се наблюдават сравними нива на антитела срещу прогресивен атрофичен 

ринит при съпоставяне с друга одобрена ваксина.

При проучването относно продължителността на ефекта на базата на нивата на антитела е 

доказано, че при прилагане на еднократна доза се получава отчетлив усилен отговор (т. е. 

получените нива на антитела са дори по-високи от тези при основната ваксинация).

Като цяло ваксината се понася добре и е доказано безопасна.

Какви са рисковете, свързани с Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF може да доведе до временно увеличаване на телесната температура с 1,5° C, а 

при някои прасета и с до 3° C, в деня на ваксинирането или на следващия ден. Други странични 

ефекти са намалената активност и липсата на апетит при 10-20% от прасетата в деня на 

ваксинирането и/или временен оток (максимален диаметър 10 см) в продължение на две седмици 

около мястото на инжектиране.
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Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или 
влиза в контакт с животното?

В случай на инцидентно самоинжектиране с продукта трябва незабавно да  се потърси лекарска 

помощ, дори да е инжектирано съвсем малко количество. Листовката на продукта трябва да бъде 

показана на лекаря.

Какъв е карентният срок?

Карентният срок е необходимият период, преди животните да бъдат допуснати за клане и месото 

им да бъде използвано за консумация от хора. Карентният период при Porcilis AR-T DF за прасета 

е нула дни.

Какви за основанията за одобряване на Porcilis AR-T DF?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) се съгласява, че ползите 

от Porcilis AR-T DF надвишават рисковете за намаляване на клиничните признаци на прогресивен 

атрофичен ринит при прасенца, чрез пасивна имунизация от коластрата на активно имунизирани 

с ваксината майки, и препоръчва издаване на разрешение за употреба за Porcilis AR-T DF.

Съотношението полза/риск може да се намери в модул „Научно обсъждане“ от настоящия EPAR.

Друга информация за Porcilis AR-T DF:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в рамките на Европейския съюз, за 

Porcilis AR-T DF на Intervet International B.V. на 16 ноември 2000 г. Информация относно начина 

на отпускане на този продукт може да се намери върху външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста септември 2011 г.
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