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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Porcilis AR-T DF
Szczepionka do zmniejszania objawów zanikowego nieżytu nosa u prosiąt

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego. Jego 

celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów 

Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji doprowadziła do ustalenia zaleceń 

dotyczących warunków stosowania produktu leczniczego.

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania 

dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia lub leczenia zwierzęcia należy skontaktować się z 

weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CVMP, należy zapoznać 

się z dyskusją naukową (także część EPAR).

W jakim celu stosuje się Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF jest szczepionką do stosowania u (samic) świń, w celu zmniejszenia objawów 

zanikowego nieżytu nosa u prosiąt. Porcilis AR-T DF ma postać zawiesiny do wstrzykiwań, która 

zawiera nietoksyczną, rekombinowaną pochodną (patrz punkt „Jak działa Porcilis AR-T DF?”) toksyny 

Pasteurella multocida oraz inaktywowane komórki Bordetella bronchiseptica.

W jakim celu stosuje się Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF stosuje się do zmniejszenia objawów klinicznych postępującego zanikowego nieżytu 

nosa (choroba, w której dochodzi do zakażenia i obumierania tkanek nosa) u prosiąt. Szczepionkę 

podaje się tylko lochom (samicom świń). Ich prosięta stają się wówczas uodpornione po wypiciu siary 

(pierwszego mleka).

Porcilis AR-T DF podaje się w dawce 2 ml we wstrzyknięciu domięśniowym samicom świń w wieku od 

18 tygodni. Szczepionkę podaje się w okolicy za uchem. Pierwszą dawkę szczepionki należy podać 

6 tygodni przed przewidywaną datą oproszenia (urodzenia prosiąt). 4 tygodnie po podaniu pierwszej 

dawki wykonuje się drugie wstrzyknięcie. Dla utrzymania odporności należy podawać jedną dawkę 

szczepionki 2-4 tygodnie przed każdym następnym oproszeniem.
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Jak działa Porcilis AR-T DF?

Postępujący zanikowy nieżyt nosa wywołują toksyny pochodzące od bakterii z gatunku Pasteurella 

multocida. Porcilis AR-T DF zawiera nietoksyczną, rekombinowaną pochodną (patrz niżej) toksyny 

Pasteurella multocida, jak również inaktywowane komórki bakterii Bordetella bronchiseptica. Bakteria 

ta często występuje równocześnie z Pasteurella multocida, nasilając objawy choroby. Po szczepieniu 

lochy ta niewielka ekspozycja pomaga jej układowi odpornościowemu w rozpoznaniu i zaatakowaniu 

bakterii. Po ekspozycji na jakiekolwiek bakterie tego typu w późniejszym okresie życia locha nie ulega 

zakażeniu lub zakażenie ma o wiele lżejszy przebieg. Odporność ta jest przekazywana na prosięta świni 

z jej siarą.

Substancja czynna szczepionki Porcilis AR-T DF, toksyna Pasteurella multocida, jest wytwarzany 

metodą określaną jako technika rekombinacji. Toksyna Pasteurella multocida jest produkowana przez 

komórki bakterii, które otrzymały odpowiedni gen (DNA), umożliwiający im wytwarzanie toksoidu 

Pasteurella multocida, genetycznie zmodyfikowanej postaci toksyny, która wykazuje odpowiednią 

aktywność immunogenną i jest pozbawiona właściwości toksycznych.

Jak badano Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF badano u loch, przy czym był on porównywany z inną szczepionką stosowaną w celu 

zapobiegania postępującemu zanikowemu nieżytowi nosa. W badaniu pobierano krew od prosiąt z 

każdego miotu każdej lochy i badano ją w kierunku przeciwciał przeciwko toksynie Pasteurella 

multocida i przeciwko Bordetella bronchiseptica.

Badano także czas, przez jaki utrzymuje się skuteczność szczepionki Porcilis AR-T DF. Głównym 

kryterium oceny skuteczności była ilość przeciwciał przeciwko Bordetella bronchiseptica oraz przeciwko 

toksynie Pasteurella multocida.

Jakie korzyści ze stosowania Porcilis AR-T DF zaobserwowano w badaniach?

Badania wykazały dobrą ochronę przeciwko objawom klinicznym postępującego zanikowego nieżytu 

nosa. U prosiąt występował poziom przeciwciał przeciwko postępującemu zanikowemu nieżytowi nosa 

zbliżony do uzyskiwanego po zastosowaniu innej zatwierdzonej szczepionki.

W badaniu czasu utrzymywania się działania na podstawie poziomu przeciwciał wykazano, że ponowne 

szczepienie pojedynczą dawką było związane z wyraźniejszą odpowiedzią na dawkę przypominającą 

(tzn. poziom przeciwciał był jeszcze wyższy niż po szczepieniu podstawowym).

Szczepionka była ogólnie dobrze tolerowana i wykazano, że jest bezpieczna. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF może powodować przejściowy wzrost temperatury ciała o 1,5°C, a u niektórych świń 

do 3°C, w dniu szczepienia lub następnego dnia. Innymi działaniami niepożądanymi jest zmniejszenie 

aktywności i brak apetytu u 10-20% świń w dniu szczepienia i/lub tymczasowy obrzęk (maksymalna 

średnica: 10 cm) przez okres do dwóch tygodni w miejscu wstrzyknięcia.

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem?

Jeżeli dojdzie do przypadkowego wstrzyknięcia tego produktu, należy natychmiast zwrócić się o pomoc 

lekarza. Lekarzowi należy przedstawić ulotkę dla pacjenta.
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Jaki jest okres karencji?

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę może być poddane ubojowi, a 

mięso może zostać użyte do spożycia przez ludzi. Okres karencji w przypadku szczepionki Porcilis AR-T 

DF dla świń wynosi zero dni.

Na jakiej podstawie zatwierdzono Porcilis AR-T DF? 

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) uznał, że korzyści ze stosowania 

szczepionki Porcilis AR-T DF, związane ze zmniejszeniem objawów klinicznych postępującego 

zanikowego nieżytu nosa u prosiąt drogą biernej doustnej immunizacji poprzez siarę z maciory aktywnie 

immunizowanej szczepionką, przewyższają ryzyko, i zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie 

produktu Porcilis AR-T DF do obrotu. Stosunek korzyści do ryzyka przedstawiono w module dyskusji 

naukowej niniejszego sprawozdania EPAR.

Inne informacje dotyczące szczepionki Porcilis AR-T DF:

Dnia 16 listopada 2000 r. Komisja Europejska przyznała firmie Intervet International B.V. pozwolenie 

na dopuszczenie produktu Porcilis AR-T DF do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacje na 

temat kategorii dostępności produktu znajdują sie na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym.

Data ostatniej aktualizacji: 09-2011.
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