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Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Porcilis AR-T DF
Vaċċin li jnaqqas ir-rinite atrofika fil-qżieqeż

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni. Dan għandu l-iskop 

li jispjega kif il-valutazzjoni li saret mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) 

abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, wasslet għar-rakkomandazzjonijiet dwar il-kundizzjonijiet tal-

użu.

Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi d-diskussjoni wiċċ imb wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk 

teħtieġ aktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew il-kura tal-annimal tiegħek, ikkuntattja lill-

veterinarju tiegħek. Jekk tixtieq aktar informazzjoni abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tas-CVMP, aqra d-

diskussjoni xjentifika (hija parti wkoll mill-EPAR).

X’inhu Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF Vaċċin huwa vaċċin li jintuża fil-ħnieżer (nisa) biex inaqqas ir-rinite atrofika fil-qżieqeż 

tagħhom. Porcilis AR-T DF huwa sospensjoni għal injezzjoni li fih derivattiv rikombinanti non-tossiku 

(ara t-taqsima ‘Kif jaħdem Porcilis AR-T DF?’) tat-tossina Pasteurella multocida u ċelloli inattivi tal-

Bordetella bronchiseptica.

X’inhu Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF jintuża biex inaqqas is-sinjali kliniċi tar-rinite atrofika progressiva (marda li tinfetta u 

toqtol it-tessuti tal-imnieħer) fil-qżieqeż. Il-vaċċin jingħata lil ħnieżer nisa biss. Imbagħad il-qżieqeż 

tagħhom isiru immuni meta jixorbu l-kolostru (l-ewwel ħalib).

Porcilis AR-T DF jingħata bħala doża ta’  2 ml b’injezzjoni intramuskolari (fil-muskolu) lill-qżieqeż nisa 

ta’ 18-il ġimgħa jew ikbar. Il-vaċċine jingħata sewsew wara l-widna. L-ewwel injezzjoni għandha 

tingħata 6 ġimgħat qabel id-data mistennija tat-tifrigħ (it-twelid tal-qżieqeż). Erba’ ġimgħat wara l-

ewwel doża tingħata t-tieni injezzjoni. Sabiex l-immunità tibqa’ attiva, għandha tingħata injezzjoni 

waħda b’doża waħda bejn ġimgħatejn u erba’ ġimgħat qabel kull tifrigħ sussegwenti.
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Kif jaħdem Porcilis AR-T DF?

Ir-rinite atrofika progressiva tiġi kkawżata minn tossini mill-batterja Pasteurella multocida. Porcilis 

AR-T DF fih derivattiv rikombinanti non-tossiku (ara iżjed ‘l isfel) tat-tosin Pasteurella multocida li fih 

derivattiv rikombinanti non-tossiku u ċelloli batteriki inattivi tal-Bordetella bronchiseptica. Dan il-

batterju spiss ikun preżenti mal-Pasteurella multocida u jiggrava l-marda. Meta tingħata l-injezzjoni li 

ll-qżieqeż, dan l-esponiment żgħir jgħin lis-sistema immunitarja tal-qażquż tagħraf u tattakka l-

batterja. Meta fil-ġejjieni jerġa’ jkun espost għal xi batterja minn dawn, il-qażquż ma jiġix infettat jew 

l-infezzjoni li tiżviluppalu tkun ħafna inqas serja. Din l-immunità tgħaddi għand il-qżieqż mill-kolostru.

Ingredjant attiv partikulari ta’ AR-T DF, jiġifieri t-tossin Pasteurella multocida, jiġi prodott b’metodu 

magħruf bħala ‘teknoloġija rikombinanti’. It-tossin Pasteurella multocida jingħamel minn ċellola 

batterika li tkun irċeviet ġene (DNA), li jagħtiha l-ħila tipproduċi Pasteurella multocida, għamla 

ġenetikament immodifikata ta’ tossin li jkollu attività immunoġenika adegwata u li ma jkollu l-ebda 

karatteristiċi tossiċi.

Kif ġie studjat Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF ġie studjat fi qżieqeż billi tqabbel ma’ vaċċin ieħor kontra r-rinite atrofika progressiva.

F’dan l-istudju ttieħed demm mill-qżieqeż minn kull bott ta’ kull qażquż biex jiġi ttestjat jekk kienx 

hemm antikorpi għat-tossin Pasteurella multocida u għat-tossin Bordetella bronchiseptica.

Ġie studjat ukoll tul kemm ħin Porcilis AR-T DF baqa’ attiv. Il-kejl ewlieni tal-effikaċja kien l-għadd ta’ 

antikorpi għat-Pasteurella multocida u għat-tossin Pasteurella multocida.

X’benefiċċju wera Porcilis AR-T DF f’dawn l-istudji?

It-testijiet urew protezzjoni tajba kontra sinjali kliniċi tar-rinite atrofika progressiva. Il-qżieqeż 

instabulhom livelli kumprabbli ta’ antikorpi kontra r-rinite atrofika progressiva ma' dawk miksuba bl-

użu ta’ vaċċin approvat ieħor.

Fl-istudju dwar kemm idum l-effett ta' Porcilis AR-T DF, abbażi tal-livelli tal-antikorpi, intwera biċ-ċar li 

l-għoti tat-tieni injezzjoni b’doża waħda pproduċa rispons aqwa, jiġifieri li r-riżutati tal-livelli tal-

antikorpi kienu saħansitra ogħla wara l-injezzjoni bażika.

Ġeneralment il-vaċċin kien ittollerat tajjeb u sigur.

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF jista’ jikkawża żieda temporanja fit-temperatura tal-ġisem ta’ 1.5°C, u f’xi ħnieżer din 

tista’ titla’ sa 3°C nhar l-għoti tal-injezzjoni jew l-għada. Effetti sekondarji oħrajn irrapportati huma 

tnaqqis fl-attività u nuqqas ta’ aptit f’10-20% tal-ħnieżer f’jum l-injezzjoni u/jew nefħa temporanja 

(dijametru massimu: 10 cm) li jdum sa ħmistax fis-sit tal-injezzjoni.

Xi prekawzjonijiet jrid jieħu min jagħti l-mediċina jew min jiġi f’kuntatt 
mal-annimal?

Min jinjetta ruħu b’dan il-prodott b’mod aċċidentali għandu jieħu parir mediku minnufih. Għandu 

jintwera lit-tabib il-Fuljett ta’ Tagħrif.
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Kemm għandu jdum il-perjodu ta’ rtirar?

Il-perjodu ta’ rtirar huwa ż-żmien li jrid jgħaddi qabel ma l-animal ikun jista’ jinqatel u l-laħam tiegħu 

jintuża għall-konsum mill-bniedem. Il-perjodu ta’ rtirar għal Porcilis AR-T DF għall-ħnieżer huwa żero 

ġranet.

Għaliex ġie approvat Porcilis AR-T DF?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) qabel li l-benefiċċji ta’ Porcilis AR-T 

DF huma ikbar mir-riskji tiegħu għat-tnaqqis ta’ sinjali kliniċi tar-rinite atrofika progressiva fil-qżieqeż, 

permezz ta’ immunizzazjoni orali passiva bil-kolostru matern immunizzat b’mod attiv bil-vaċċin, u 

għaldaqstant irrakkomanda li Porcilis AR-T DF jingħata l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Il-bilanċ 

bejn ir-riskji u l-benefiċċji jinstab fil-modulu tad-diskussjoni xjentifika modulu ta’ dan l-EPAR.

Tagħrif ieħor fuq Porcilis AR-T DF:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal 

Porcilis AR-T DF lil Intervet International B.V. fis-6 ta’ Novembru 2000. L-informazzjoni dwar l-istatus 

tal-preskrizzjoni ta’ dan il-prodott tista’ tinqara fuq it-tikketta jew fuq il-qoxra tal-pakkett.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’Settembru 2011.
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