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EPAR santrauka plačiajai visuomenei

Porcilis AR-T DF
Vakcina paršelių atrofiniam rinitui mažinti

Šis dokumentas yra Europos viešo vertinimo protokolo santrauka. Jame paaiškinama, kaip 

Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) remdamasis pateiktais dokumentais įvertino atliktus tyrimus ir 

kokias vaisto naudojimo rekomendacijas pateikė.

Net ir perskaitę šį dokumentą, nepamirškite pasikonsultuoti su veterinaru. Taip pat kreipkitės į 

veterinarą, jei norite sužinoti daugiau apie savo gyvūno sveikatą arba gydymą. Jei norite gauti daugiau 

informacijos apie tai, kokiu pagrindu priimtos CVMP rekomendacijos, skaitykite mokslinių diskusijų dalį 

(taip pat EPAR dalis).

Kas yra Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF – tai kiaulėms (paršavedėms) naudojama vakcina, padedanti sumažinti paršelių 

atrofinį rinitą. Vakcina Porcilis AR-T DF tiekiama infekcinės suspensijos forma. Jos sudėtyje yra 

netoksiškas rekombinantinis Pasteurella multocida toksino darinys (žr. „Kaip veikia Porcilis AR-T DF?“) 

ir inaktyvuotos Bordetella bronchiseptica ląstelės.

Kam naudojamas Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF skirtas paršelių progresuojančio atrofinio rinito (ligos, kai užkrečiami ir miršta nosies 

audiniai) klinikiniams požymiams mažinti. Vakcinuojamos tik paršavedės. Jų atsivesti paršeliai tuomet 

įgyja imunitetą žįsdami krekenas (pirmąjį pieną).

Viena Porcilis AR-T DF dozė (2 ml) švirkščiama į raumenis 18 sav. amžiaus ir vyresnėms kiaulių 

patelėms. Vakcina švirkščiama tik už ausies. Pirmoji dozė turi būti sušvirkšta likus 6 sav. iki numatomo 

paršiavimosi (paršelių atsivedimo). Antroji dozė švirkščiama praėjus 4 savaitėms po pirmosios 

vakcinos. Imunitetui palaikyti viena dozė švirkščiama likus 2–4 sav. iki kiekvieno kito paršiavimosi.

Kaip veikia Porcilis AR-T DF?

Progresuojantį atrofinį rinitą sukelia bakterijos Pasteurella multocida toksinai. Porcilis AR-T DF 

vakcinoje yra netoksiškas rekombinantinis Pasteurella multocida toksino darinys (žr. toliau) ir taip pat 
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inaktyvuotos Bordetella bronchiseptica bakterijos ląstelės. Ši bakterija dažnai aptinkama kartu su 

Pasteurella multocida ir apsunkina ligos eigą. Paskiepijus paršavedę, šio mažo bakterijų kiekio 

pakanka, kad kiaulės imuninė sistema atpažintų ir imtų kovoti su bakterija. Jeigu kiaulė užsikrės šia 

bakterija vėliau, ji nesusirgs visai arba ligos eiga bus lengvesnė. Šį imunitetą paršavedė perduoda savo 

paršeliams per krekenas.

Porcilis AR-T DF veiklioji medžiaga Pasteurella multocida toksinas gaminamas vadinamuoju 

„rekombinantinės technologijos“ būdu. Pasteurella multocida toksiną gamina bakterijos ląstelė, kuriai 

implantuotas genas (DNR), skatinantis ląstelę gaminti Pasteurella multocida toksoidą – genetiškai 

modifikuotą toksino formą, turinčią reikiamą imunogeninį poveikį, tačiau neturinčią toksinių savybių.

Kodėl buvo tiriamas Porcilis AR-T DF?

Tyrimų su paršavedėmis metu Porcilis AR-T DF buvo lyginamas su kita vakcina nuo progresuojančio 

atrofinio rinito. Šiuose tyrimuose kiekvienos paršavedės kiekvienos vados paršelių kraujo mėginiuose 

buvo ieškoma Pasteurella multocida toksino ir Bordetella bronchiseptica antikūnų.

Taip pat buvo tiriama Porcilis AR-T DF veiksmingumo trukmė. Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo 

Bordetella bronchiseptica ir Pasteurella multocida toksino antikūnų susidarymas.

Kokia Porcilis AR-T DF nauda nustatyta tyrimuose?

Tyrimuose nustatyta, kad vakcina gerai apsaugo nuo progresuojančio atrofinio rinito klinikinių požymių 

pasireiškimo. Paršelių kraujyje rastas panašus kiekis antikūnų prieš progresuojantį atrofinį rinitą kaip ir 

kita patvirtinta vakcina skiepytų paršelių kraujyje.

Veiksmingumo trukmės tyrimuose, kur vertinimo kriterijus buvo antikūnų kiekis, nustatyta, kad 

pakartotinai sušvirkštus vieną dozę vakcinos, pasireiškia aiškus revakcinacijos poveikis (tai reiškia, kad 

kraujyje aptinkama dar daugiau antikūnų, nei buvo po pirmojo skiepijimo). 

Vakcina buvo gerai toleruojama ir buvo saugi.

Kokia rizika siejama su Porcilis AR-T DF naudojimu?

Vakcinavimo arba kitą dieną Porcilis AR-T DF vakcinuotoms kiaulėms gali trumpam 1,5º C (kai kurioms 

kiaulėms iki 3º C) pakilti kūno temperatūra. Kiti šalutiniai reiškiniai: vakcinavimo dieną apie 10–20 

proc. kiaulių gali būti apatiškos ir neturėti apetito ir (arba) injekcijos vietoje iki 2 sav. gali išsilaikyti 

tynis (didžiausias skersmuo – 10 cm).

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo?

Netyčia sušvirkštus vaisto būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją. Gydytojui reikia parodyti vaisto 

informacinį lapelį.

Kokia yra išlaukos laikotarpio trukmė?

Išlauka – tai laikas, kurį, sušvirkštus vaistą, negalima skersti gyvulio ir jo mėsos vartoti žmonių 

maistui. Porcilis AR-T DF išlaukos laikotarpio trukmė – O parų.
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Kodėl Porcilis AR-T DF buvo patvirtintas?

Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) sutiko, kad vaisto PorcilisAR-T DF nauda didesnė už keliamą 

riziką, kai jis naudojamas paršelių progresuojančio atrofinio rinito klinikiniams požymiams mažinti, kai 

paršeliai įgyja pasyvų imunitetą, sugirdžius jiems šia vakcina aktyviai imunizuotų paršavedžių 

krekenas. Komitetas rekomendavo suteikti Porcilis AR-T DF rinkodaros teisę. Vakcinos naudos ir rizikos 

balanso apibūdinimą galima rasti šio EPAR mokslinių diskusijų modulyje.

Kita informacija apie Porcilis AR-T DF

Europos Komisija 2000 m. lapkričio 16 d. bendrovei „Intervet International B.V.“ suteikė visoje 

Europos Sąjungoje galiojančią Porcilis AR-T DF rinkodaros teisę. Informacija apie vaisto skyrimą 

pateikta etiketėje (ant išorinės pakuotės).

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2011-09.
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