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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára

Porcilis AR-T DF
Vakcina a malacok torzító orrgyulladásának csökkentésére

Ez a dokumentum az európai nyilvános értékelő jelentés összefoglalója. Azt mutatja be, hogy az 

állatgyógyászati készítmények bizottságának (CVMP) a benyújtott dokumentáción alapuló értékelése 

miként vezetett a készítmény alkalmazási feltételeire vonatkozó ajánlásokhoz.

Ez a dokumentum nem helyettesítheti az állatorvossal történő személyes megbeszélést. Amennyiben

állata betegségével vagy kezelésével kapcsolatban további információra van szüksége, forduljon 

állatorvosához! Ha Ön többet szeretne tudni a CVMP ajánlásainak alapjairól, olvassa el a (szintén az 

EPAR részét képező) tudományos indoklást.

Milyen típusú gyógyszer a Porcilis AR-T DF?

A Porcilis AR-T DF kocáknál alkalmazandó vakcina a malacok torzító orrgyulladásának csökkentésére. A 

Porcilis AR-T DF injekciós szuszpenzió a Pasteurella multocida toxinjának nem toxikus, rekombináns 

származékát (lásd a „Hogyan fejti ki hatását a Porcilis AR-T DF?” bekezdést), valamint inaktivált 

Bordetella bronchiseptica sejteket tartalmaz.

Milyen betegségek esetén alkalmazható a Porcilis AR-T DF?

A Porcilis AR-T DF-et malacoknál alkalmazzák a torzító orrgyulladás (olyan betegség, melynek során az 

orr szövetei fertőződnek és elhalnak) klinikai tüneteinek csökkentésére. A vakcinát kizárólag kocáknak 

(nőstény sertéseknek) adják. Ezek malacai akkor immunizálódnak, amikor a föcstejet (az először 

elválasztott tej) megisszák.

A Porcilis AR-T DF-et 2 ml-es, izomba adott injekcióval adják be 18 hetes és ennél idősebb nőstény 

sertéseknek. A vakcinát közvetlenül a fül mögé adják be. Az első injekciót 6 héttel az ellés (a malacok 

születésének) várható időpontja előtt kell beadni. Az első adagot 4 héttel később egy második injekció 

követi. A védettség fenntartása érdekében minden ezt követő ellés előtt egy újabb injekciót kell 

beadni, 2–4 héttel az egyes ellések várható időpontja előtt.
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Hogyan fejti ki hatását a Porcilis AR-T DF?

A torzító orrgyulladást a Pasteurella multocida baktérium toxinjai okozzák. A Porcilis AR-T DF a 

Pasteurella multocida toxin nem toxikus rekombináns származékát (lásd később), illetve inaktivált 

Bordetella bronchiseptica baktériumsejteket tartalmaz. Ez a baktérium gyakran megtalálható a 

Pasteurella multocida mellett, és súlyosbítja a betegséget. Amikor a kocának beadják az injekciót, ez a 

csekély expozíció segíti a sertés immunrendszerét abban, hogy felismerje és megtámadja a 

baktériumokat. Ha később bármikor ilyen baktériumokkal érintkezik, a sertés vagy nem fertőződik 

meg, vagy a fertőzése sokkal kevésbé lesz súlyos. Ezt a védettséget a koca a föcstejen keresztül adja 

át a malacainak.

A Porcilis AR-T DF egyik hatóanyagát, a Pasteurella multocida toxint a „rekombináns technológiaként” 

ismert módszerrel állítják elő. A Pasteurella multocida toxint egy olyan baktériumsejt termeli, amelybe 

egy gént (DNS-t) ültettek, melynek hatására képes a Pasteurella multocida toxoid előállítására; ez a 

toxin genetikailag módosított formája, amely kellő immunogén aktivitással rendelkezik, és nincsenek 

toxikus tulajdonságai.

Milyen módszerekkel vizsgálták a Porcilis AR-T DF-t?

A Porcilis AR-T DF-et kocáknál vizsgálták, és egy másik, torzító orrgyulladás elleni vakcinával 

hasonlították össze. Ebben a vizsgálatban minden kocánál vért vettek az egyes almokhoz tartozó 

malacoktól, és azt a Pasteurella multocida toxin, illetve a Bordetella bronchiseptica elleni 

ellenanyagokra nézve vizsgálták.

Megvizsgálták azt is, mennyi ideig hatékony a Porcilis AR-T DF. A hatásosság fő mértéke a Bordetella 

bronchiseptica, illetve a Pasteurella multocida toxin elleni ellenanyagok mennyisége volt.

Milyen előnyei voltak a Porcilis AR-T DF alkalmazásának a vizsgálatok 
során?

A vizsgálatok megfelelő védettséget mutattak a torzító orrgyulladás klinikai tünetei ellen. A malacoknál 

a torzító orrgyulladás elleni antitestek szintje hasonló volt ahhoz, amit egy másik engedélyezett 

vakcinával értek el.

A hatástartamra vonatkozó vizsgálatban az antitestek szintjei alapján igazolták, hogy az egyetlen 

dózissal végzett ismételt vakcinázás egyértelmű booster választ eredményezett (azaz az ennek 

hatására kialakult antitestszintek magasabbak voltak az első vakcinázás után elért szinteknél).

A vakcinát általában véve az egyedek jól tolerálták és alkalmazása biztonságosnak mutatkozott.

Melyek a Porcilis AR-T DF mellékhatásai?

A Porcilis AR-T DF átmeneti, kb. 1,5℃-os, néhány sertésnél 3°C-os testhőmérséklet-emelkedést 

okozhat a vakcinázás napján vagy az azt követő napon. A vakcinázás napján az állatok 10-20%-ánál 

bágyadtság és étvágytalanság fordulhat elő, és/vagy az injekció helyén ármeneti duzzanat (max. 

átmérő: 10 cm) alakulhat ki, ami legfeljebb két hétig tart.
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Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó, vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre?

Ha a készítménnyel valakit véletlenül beoltanak, azonnal orvoshoz kell fordulni még. A használati 

utasítást el kell vinni az orvoshoz.

Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő?

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az az időtartam, amelynek a gyógyszer alkalmazása és az 

állat levágása, illetve húsának emberi fogyasztása között kell eltelnie. A Porcilis AR-T DF várakozási 

ideje sertéseknél 0 nap.

Miért engedélyezték a Porcilis AR-T DF forgalomba hozatalát?

Az állatgyógyászati készítmények bizottsága (CVMP) azt a következtetést vonta le, hogy a malacok 

torzító orrgyulladásának klinikai tüneteinek a csökkentésére alkalmazott, az aktív immunizált kocák 

föcstejének fogyasztása által a malacoknál passzív immunitást kiváltó Porcilis AR-T DF előnyei 

meghaladják a kockázatokat, és javasolta a Porcilis AR-T DF-re vonatkozó forgalomba hozatali engedély 

megadását. Az előny/kockázat profil az EPAR tudományos értekezéseket tartalmazó moduljában 

található.

A Porcilis AR-T DF-fel kapcsolatos egyéb információ:

2000. november 16-án az Európai Bizottság az Intervet International B.V. részére a Porcilis AR-T DF-re 

vonatkozóan megadta az Európai Unió egész területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt. A 

termék kiadhatóságára vonatkozó információk a doboz címkéjén találhatók

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 2011. szeptember.


	V-055-Summary-hu.doc
	Milyen típusú gyógyszer a Porcilis AR-T DF?
	Milyen betegségek esetén alkalmazható a Porcilis AR-T DF?
	Hogyan fejti ki hatását a Porcilis AR-T DF?
	Milyen módszerekkel vizsgálták a Porcilis AR-T DF-t?
	Milyen előnyei voltak a Porcilis AR-T DF alkalmazásának a vizsgálatok során?
	Melyek a Porcilis AR-T DF mellékhatásai?
	Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó, vagy az állattal kapcsolatba kerülő személyre?
	Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő?
	Miért engedélyezték a Porcilis AR-T DF forgalomba hozatalát?
	A Porcilis AR-T DF-fel kapcsolatos egyéb információ:



