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EPAR-samenvatting voor het publiek

Porcilis AR-T DF
Vaccin tegen atrofische rhinitis bij biggen

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR). Doel ervan 

is uit te leggen hoe de op de ingediende documentatie gebaseerde beoordeling van het Comité voor 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geleid tot de aanbevelingen wat betreft 

de gebruiksvoorwaarden.

Dit document vormt geen vervanging voor rechtstreeks overleg met uw dierenarts. Neem contact op 

met uw dierenarts als u meer informatie wilt over de aandoening of behandeling van uw dier. De 

wetenschappelijke discussie waarop de aanbevelingen van het CVMP gebaseerd zijn, is ook in het EPAR 

opgenomen.

Wat is Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF is een vaccin voor varkens (zeugen) dat atrofische rhinitis bij hun biggen moet 

tegengaan. Porcilis AR-T DF is een suspensie voor injectie die een niet-toxisch recombinant-derivaat 

(zie “Hoe werkt Porcilis AR-T DF?”) bevat van de Pasteurella multocida-toxine en geïnactiveerde 

Bordetella bronchiseptica-cellen.

Wanneer wordt Porcilis AR-T DF voorgeschreven?

Porcilis AR-T DF wordt gebruikt voor de vermindering bij biggen van de klinische verschijnselen van 

progressieve atrofische rhinitis (een aandoening waarbij het neusweefsel geïnfecteerd raakt en afsterft).

Het vaccin wordt alleen aan zeugen toegediend. De biggen van deze zeugen worden geïmmuniseerd via 

het colostrum (de eerste melk na de geboorte).

Porcilis AR-T DF wordt in een dosis van 2 ml in een spier geïnjecteerd bij zeugen van 18 weken of 

ouder. Het vaccin wordt vlak achter het oor ingebracht De eerste injectie dient zes weken vóór de 

verwachte werpdatum van de biggen te worden gegeven. De eerste dosis wordt gevolgd door een 

tweede injectie vier weken later. Om de immuniteit te handhaven moet een enkele injectie van een 

dosis twee tot vier weken vóór iedere volgende worp worden toegediend.
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Hoe werkt Porcilis AR-T DF?

Progressieve atrofische rhinitis wordt veroorzaakt door giftige stoffen (toxines) die worden afgescheiden 

door de bacterie Pasteurella multocida. Porcilis AR-T DF bevat een niet-toxisch recombinant-derivaat 

(zie onder) van de Pasteurella multocida-toxine en geïnactiveerde Bordetella bronchiseptica-

bacteriecellen. Deze bacterie komt vaak samen met Pasteurella multocida voor en verergert de 

aandoening. Wanneer de zeug met een kleine hoeveelheid wordt geïnjecteerd, kan haar 

immuunsysteem deze bacterie in de toekomst herkennen en de bacterie bestrijden. Wanneer het dier 

later aan een van deze bacteriën wordt blootgesteld, raakt het niet geïnfecteerd of zal er slechts een 

milde infectie optreden. Deze immuniteit van de zeug wordt via het colostrum aan haar biggen 

doorgegeven.

Een actief bestanddeel van Porcilis AR-T DF, de Pasteurella multocida-toxine, wordt geproduceerd met 

behulp van de zogenoemde “recombinanttechnologie”. De Pasteurella multocida-toxine wordt 

aangemaakt door een bacteriecel waarin een gen (DNA) is ingebracht, waardoor het in staat is de 

Pasteurella multocida-toxoïde te produceren, een genetisch gemodificeerde vorm van de toxine die 

over een toereikende immunogene activiteit beschikt en geen toxische eigenschappen heeft.

Hoe is Porcilis AR-T DF onderzocht?

Porcilis AR-T DF is op zeugen getest waarbij het werd vergeleken met een ander vaccin tegen 

progressieve atrofische rhinitis. Voor deze studie werd bloed afgenomen van biggen uit elke worp van 

elke zeug en getest op antistoffen tegen de Pasteurella multocida-toxine en Bordetella bronchiseptica.

Ook de werkingsduur van Porcilis AR-T DF werd onderzocht. De belangrijkste graadmeter voor de 

werkzaamheid van het vaccin was het aantal aanwezige antistoffen tegen Bordetella bronchiseptica en 

de Pasteurella multocida-toxine.

Welke voordelen bleek Porcilis AR-T DF tijdens de studies te hebben?

Uit de studies bleek een goede bescherming tegen de klinische verschijnselen van progressieve 

atrofische rhinitis. De biggen beschikten over een vergelijkbaar percentage antistoffen tegen 

progressieve atrofische rhinitis als bij een ander goedgekeurd vaccin.

Uit de studie over de werkingsduur op basis van het percentage antistoffen bleek dat hervaccinatie met 

een enkele dosis een duidelijk versterkend effect heeft (dat wil zeggen dat de hieruit voortvloeiende 

hoeveelheid antistoffen zelfs hoger is dan na de basisvaccinatie).

Het vaccin werd doorgaans goed verdragen en bleek veilig te zijn. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Porcilis AR-T DF in?

Op de dag van vaccinatie of de daarop volgende dag kan Porcilis AR-T DF een voorbijgaande verhoging 

van de lichaamstemperatuur van gemiddeld 1,5℃ veroorzaken, die bij sommige varkens kan oplopen 

tot +3°C. Verminderde activiteit en eetlust werden bij 10-20 % van de dieren op de dag van vaccinatie 

waargenomen, en/of een tijdelijke zwelling (met een maximale diameter van 10 cm) die tot twee 

weken na vaccinatie aanwezig kan blijven.
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Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het 
middel toedient of met het dier in contact komt?

Indien iemand per ongeluk met dit product wordt geïnjecteerd, moet onmiddellijk contact met een arts 

worden opgenomen. Zorg ervoor dat de bijsluiter wordt meegenomen naar de arts.

Hoe lang is de wachttijd?

De wachttijd is de tijd na toediening van het geneesmiddel die moet worden gewacht voordat het dier 

kan worden geslacht en het vlees kan worden gebruikt voor menselijke consumptie. In geval van 

Porcilis AR-T DF voor varkens is er geen wachttijd (0 dagen). 

Waarom is Porcilis AR-T DF goedgekeurd? 

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) is tot de conclusie gekomen 

dat de voordelen van Porcilis AR-T DF groter zijn dan de risico’s ervan voor de vermindering van de 

klinische verschijnselen van progressieve atrofische rhinitis bij biggen - door passieve orale 

immunisatie via het colostrum van het moederdier dat actief met het vaccin werd geïmmuniseerd - en 

heeft de aanbeveling gedaan een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van Porcilis 

AR-T DF De baten-risicoverhouding vindt u in de module wetenschappelijke discussie van dit EPAR.

Overige informatie over Porcilis AR-T DF:

De Europese Commissie heeft op 16 november 2000 een in de hele Europese Unie geldige vergunning 

voor het in de handel brengen van Porcilis AR-T DF verleend aan Intervet International B.V. Op het 

etiket of de buitenverpakking staat of dit geneesmiddel al dan niet uitsluitend op voorschrift 

verkrijgbaar is.

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in september 2011.
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