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A tagállamok szerinti készítmény név, gyógyszerforma, az 
állatgyógyászati készítmény hatáserőssége, célállatfajok, 
az alkalmazási mód és a kérelmező felsorolása 
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Tagállam 
EU/EGK 

Kérelmező Név INN Gyógyszerforma Hatáserősség Állatfaj Alkalmazási 
mód 

Ausztria1 Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Belgium Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Bulgária1 Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Ciprus Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Cseh 
Köztársaság 

Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Dánia Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

PigFlor Once florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Észtország Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

1 Marketing authorisation granted 
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Tagállam 
EU/EGK 

Kérelmező Név INN Gyógyszerforma Hatáserősség Állatfaj Alkalmazási 
mód 

Franciaország1 Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Németország1 Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Görögország Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Magyarország Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Írország Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Olaszország Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

NUFLOR Suini One, 450 
mg/ml soluzione 
iniettabile per suini 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Lettország Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 
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Tagállam 
EU/EGK 

Kérelmező Név INN Gyógyszerforma Hatáserősség Állatfaj Alkalmazási 
mód 

Litvánia Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Luxembourg Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Málta Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Hollandia Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Lengyelország Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Portugália Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Románia1 Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 
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Tagállam 
EU/EGK 

Kérelmező Név INN Gyógyszerforma Hatáserősség Állatfaj Alkalmazási 
mód 

Szlovákia Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Szlovénia Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Spanyolország Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Flomac porcino dosis 
única 450 mg/ml 
solución inyectable 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 

Egyesült 
Királyság 

Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Hollandia 

Nuflor Swine Once 450 
mg/ml solution for 
injection 

florfenicol Injekció 450 mg/ml Sertés Intramuszkuláris 
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II. melléklet 

Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali 
engedélyek megtagadásának indoklása 

6 
 



 

A Nuflor Swine Once 450 mg/ml tudományos értékelésének 
általános összefoglalása 

1.  Bevezetés 

A Nuflor Swine Once 450 mg/ml hatóanyagként florfenikolt tartalmaz. A florfenikol szerkezetileg 
hasonló a tiamfenikolhoz, és hasonló farmakológiai tulajdonságokat mutat. A hatóanyag a 
szarvasmarhák és sertések légzőszervi betegségeinek kezelésére több európai unióbeli országban 
jelenleg engedélyezett állatgyógyászati készítmények része. Ez a készítmény a florfenikolra érzékeny 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis és Pasteurella multocida törzsek által okozott 
légúti fertőzések kezelésére használatos sertéseknél. A javasolt dózis 30 mg florfenikol/testtömegkg 
intramuscularis úton, egyetlen injekcióként adva. 

A kérelmeződecentralizált eljárás iránti kérelmet nyújtott be a Nuflor Swine Once 450 mg/ml 
injekcióra. Ez a módosított 2001/82/EK irányelv 13(3) cikke értelmében benyújtott ún. hibrid kérelem 
a Nuflor Swine 300 mg/ml oldatos injekció (FR/V/0118/001) referenciakészítményre utal. A Nuflor 
Swine Once 450 mg/ml a hatóanyag magasabb koncentrációjában, az egyszeri alkalmazásban, a 
terápiás javallatban, valamint az eltérő segédoldószerben tér el a referenciakészítménytől. A kérelmet 
Németországnak, mint referencia tagállamnak,    továbbá Ausztriának, Belgiumnak, Bulgáriának, 
Ciprusnak, a Cseh Köztársaságnak, Dániának, Észtországnak, Franciaországnak, Görögországnak, 
Magyarországnak, Írországnak, Olaszországnak, Lettországnak, Litvániának, Luxemburgnak, Máltának, 
Hollandiának, Lengyelországnak, Portugáliának, Romániának, Szlovákiának, Szlovéniának, 
Spanyolországnak az Egyesült Királyságnak, mint érintett tagállamoknak nyújtották be. 

A decentralizált eljárás soránDánia súlyos potenciális kockázatokat azonosított a pivotális klinikai 
helyszíni vizsgálatban észlelt magas sikertelenségi arány, valamint a florfenikol elleni antimikrobiális 
rezisztencia kialakulásának lehetősége miatt. Ezek a problémák megoldatlanok maradtak, és ezért a 
2001/82/EK irányelv 33(1) cikke szerinti beterjesztést indítottak a Kölcsönös elismerés és 
decentralizált eljárások koordinációs csoportja – Állatgyógyászati készítmények (CMD(v), Coordination 
group for Mutual recognition and Decentralised procedures – Veterinary) felé. Az érintett tagállamok 
nem jutottak megegyezésre a készítménnyel kapcsolatban, és ennek következtében az ügyet 2011. 
december 19-én az állatgyógyászati készítmények bizottsága (CVMP, Committee for Medicinal Products 
for Veterinary Use) elé terjesztették. 

Ezt a 2001/82/EK irányelv 33(4) cikke szerinti beterjesztést abbéli aggályok miatt indították, hogy a 
kérelmező nem igazolta megfelelően a sertések légzőszervi betegségének kezelésére alkalmazott, 
egyszeri intramuscularis 30 mg/testtömegkg dózisú Nuflor Swine Once 450 mg/ml klinikai 
hatásosságát. Aggályok merültek fel a pivotális helyszíni vizsgálatban észlelt magas sikertelenségi 
arány, valamint az ugyanebben a helyszíni vizsgálatban pozitív kontrollként alkalmazott készítmény és 
az alkalmazott adagolási rend megválasztásával kapcsolatban. Továbbá megkérdőjelezték az egyszeri 
dózisban történő alkalmazás elvét a minimális gátló koncentrációt (MIC) meghaladó koncentráció 
fenntartása szempontjából és az antimikrobiális rezisztencia kialakulásának fokozott kockázata miatt.  

2012. június 13-án a CVMP elfogadta a beterjesztésre vonatkozó véleményt. A vélemény a Nuflor 
Swine Once 450 mg/ml oldatos injekció forgalomba hozatali engedélyének kiadását javasolta azzal a 
kikötéssel, hogy további hatásossági adatokat bocsátanak rendelkezésre. 2012. augusztus 31-én, az 
Állandó Bizottság eljárásának írásbeli szakasza alatt, Hollandia a 2012. június 13-án a CVMP által 
elfogadott véleménnyel szemben kifogást nyújtott be. 2012. szeptember 27-én az Állatgyógyászati 
Készítmények Állandó Bizottsága plenáris ülést tartott. Az Állandó Bizottság megjegyezte, hogy komoly 
bizonytalanságok vannak a CVMP véleményében a Nuflor Swine Once 450 mg/kg oldatos injekció 
előny-kockázat értékelésével, ezen belül a készítmény hatásosságával és a megfelelő adagolással 
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kapcsolatban. Az Állandó Bizottság megjegyezte, hogy a CVMP a termék forgalomba hozatali 
engedélyének megadását azzal a kikötéssel javasolta, hogy további klinikai adatokat kell benyújtani az 
állatgyógyászati készítmény hatásosságával kapcsolatban. A bizonytalanságok és az adatok hiánya 
miatt az Állandó Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a CVMP-nek felül kell vizsgálnia a 
véleményét, és ismét értékelnie kell a Nuflor Swine Once 450 mg/kg oldatos injekció előny-kockázat 
profilját. 2012. október 3-án az Európai Bizottság levelet küldött a CVMP számára, melyben a 2012. 
június 13-án elfogadott vélemény felülvizsgálatát kérte. 

Megjegyzendő, hogy a beterjesztési eljárás kezdete óta a Nuflor Swine Once 450 mg/ml oldatos 
injekció Ausztriában, Bulgáriában, Franciaországban, Németországban és Romániában forgalomba 
hozatali engedélyt kapott. 

2.  A benyújtott adatok értékelése 

A beterjesztésben kifejezett aggályok eloszlatása érdekében a kérelmező benyújtotta a Nuflor Swine 
Once 450 mg/ml készítményre vonatkozóan rendelkezésre álló összes hatásossági adatot. A benyújtott 
adatokat figyelembe véve a bizottság az alábbi megállapításokra jutott a Németország által küldött 
értesítésben felvetett problémák ügyében.  

2.1.  A pozitív kontrollként alkalmazott készítmény megválasztásának 
jelentősége 

A bizottság megfontolta a pozitív kontrollként alkalmazott készítmény és adagolási rendje 
megválasztását, valamint azt is, hogy helyénvaló-e egy időfüggő antimikrobiális szer (florfenikol) és 
egy koncentrációfüggő antimikrobiális szer (enrofloxacin) összehasonlítása. 

A 2001/82/EK irányelv I. mellékletében lefektetett jogi rendelkezések szerint a pozitív kontrollként 
alkalmazott készítménynek a jelenlegi európai jogszabályok szerint engedélyezett készítménynek kell 
lennie. Az idevágó EMEA/CVMP/627/01-FINAL irányelv nem tartalmaz további iránymutatást a 
megfelelő kontrollkészítmény (pl. időfüggő, ill. koncentrációfüggő antimikrobiális szer) kiválasztására 
vonatkozóan. A CVMP kiemelte, hogy a referencia készítmény (Enrofloxacin 5% oldatos injekció) a 
hatályos európai jogszabályoknak megfelelően engedélyezett készítmény, és a helyszíni vizsgálatban 
alkalmazott adagolási rend megfelel a vizsgálatok helyszínéül szolgáló országokban használatos 
címkéken feltüntetett állításoknak.  

A kérelmező benyújtott egy multicentrikus, randomizált, kontrollos, Spanyolországban, 
Németországban és Franciaországban összesen hét vizsgálóhelyen lefolytatott helyszíni vizsgálatot, 
amelyet az alábbi kórokozók okozta sertés légzőszervi megbetegedés kezelésére alkalmazott Nuflor 
Swine Once 450 mg/ml oldatos injekció hatásosságának és helyszíni biztonságosságának megerősítése 
céljából végeztek: A. pleuropneumoniae, P. multocida és H. parasuis. A vizsgálatot megfelelően és az 
aktuális tudományos elvárásoknak eleget téve végezték. Kontrollként Enrofloxacin 5% injekciós oldatot 
használtak. A klinikai hatásosságot a kezelés utáni 5. és 11. napon mért átlagos kumulatív 
sikertelenségi arányokra alapozva értékelték. Ebben a helyszíni vizsgálatban a Nuflor Swine Once 
450 mg/ml átlagos kumulatív sikertelenségi aránya az 5. napon 8,9%, a 11. napon pedig 20,7% volt. 
A referenciakészítmény átlagos kumulatív sikertelenségi aránya az 5. napon 13,5%, a 11. napon pedig 
27,3% volt. Az eredmények alapján az egyszeri intramuscularis dózisban adott 30 mg/testtömegkg 
Nuflor Swine Once 450 mg/ml oldatos injekció legalább olyan hatásosnak bizonyult, mint a pozitív 
kontrollként alkalmazott enrofloxacin 5% oldatos injekció. 

Mindazonáltal, a Bizottság legfontosabb aggálya a klinikai helyszíni vizsgálatban a kezelés utáni 
11. napon (elsődleges végpont) mért sikertelenségi arányok nagymértékű variabilitása. Három ország 
hét vizsgálóhelyét vizsgálták. A 11. napon mért átlagos sikertelenségi arány 20,7% és 27,3% a Nuflor 
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Swine Once, illetve a komparátor esetében, de a vizsgálóhelyek között nagy különbségeket figyeltek 
meg. A Nuflor Swine Once sikertelenségi aránya 0 és 56% között változott a 11. napon, és ez hasonló 
volt a komparátor enrofloxacin esetében mért a 0 és 42% közötti értékhez. Az enrofloxacin dózisa 
3 napon át, intramuscularisan adott 2,5 mg/kg volt a címkének megfelelően. Jól ismert, hogy az 
enrofloxacin 2,5 mg/kg-os dózisa nem felel meg a fluorokinolon optimális adagolására vonatkozó 
jelenlegi ismereteknek, melyek szerint 5 mg/kg-os nagy dózist kell alkalmazni 3-5 napos kezelési 
időszakon át. E nagyobb dózisokat és kezelési időtartamot több EU tagállamban engedélyezték, pl. 
Dániában, Hollandiában és az Egyesült Királyságban. 

2.2.  A plazmában és a tüdőben mért koncentráció, ill. a magas 
sikertelenségi arány közötti korreláció 

A bizottság fontolóra vette, hogy vajon a plazmafehérjékhez való kötődéssel korrigált Nuflor Swine 
Once 450 mg/ml plazmakoncentráció megfelelően korrelálható-e a tüdőben (vagyis a célszövetben) 
mért koncentrációval, és hogy ez megmagyarázza-e a magas sikertelenségi arányt. 

Nem áll rendelkezésre megbízható információ a florfenikolnak a fertőzés helyén történő eloszlásáról. A 
sertésekre vonatkozóan rendelkezésre álló farmakokinetikai adatok és más fajoknál végzett korlátozott 
kísérletek alapján indokoltan megjósolható, hogy azonos lehet a florfenikol koncentráció és a 
plazmaszint. A három célpatogén közül az A. pleuropneumoniae az egyetlen organizmus, melyet az 
alveoláris makrofágok felvesznek és a sejten belül a vezikulumokban tárolnak, és amely a makrofág 
elpusztulásakor ismételt fertőzést idézhet elő. Ez azt jelentené, hogy a hatásos antibiotikumnak el kell 
jutnia az A. pleuropneumoniae tárolási helyéhez (vagyis a makrofágokban található vezikulumokhoz), 
vagy kellően magas koncentrációt kell fenntartani az extracelluláris környezetben mindaddig, amíg a 
makrofág elpusztulását követően az A. pleuropneumoniae felszabadul a vezikulumokból. 

A klinikai helyszíni vizsgálatokban megfigyelt sikertelenségi arányok közötti nagy különbségek oka nem 
ismert, és sem ebből a vizsgálatból, sem a jelen beterjesztési eljárás során bemutatott egyéb adatok 
alapján nem határozható meg. Az eredményeket többek között az alveoláris makrofágokban 
perzisztáló A. pleuropneumoniae magyarázhatja, de ezt klinikai adatok nem igazolták. 

2.3.  A hatás időtartama 

A bizottság fontolóra vette, hogy vajon van-e számottevő posztantibiotikus hatás, valamint olyan 
intracelluláris hatások, amelyek indokolnák ezt a hosszú hatástartamú készítményt, mivel a 
plazmakoncentrációk nem feltétlenül maradnak a MIC fölött a kezelési időszak alatt. 

Az elmúlt 5 év folyamán légzőszervi betegségben szenvedő sertésektől vett legfrissebb izolátumok MIC 
adatait figyelembe véve a florfenikol MIC értékei összhangban voltak a P. multocida és az A. 
pleuropneumoniae 0,06-1 µg/ml-es, illetve a H. parasuis 0,125-0,5 µg/ml-es MIC tartományával. A 
florfenikol bakteriosztatikus hatású és időfüggő aktivitást mutat.  

Florfenikollal szembeni posztantibiotikus hatást és posztantibiotikus szubinhibíciós hatást figyeltek meg 
három P. multocida és három A. pleuropneumoniae törzs esetében 0,5 µg/ml-es in vitro MIC értékkel. 
Elméletileg a posztantibiotikus hatást indukáló képesség vonzó tulajdonság, mivel az antibiotikum 
koncentrációja a baktérium MIC értéke alá eshet, és még így is megőrzi a bakteriális növekedést gátló 
képességét. A hatásosság tekintetében azonban a posztantibiotikus hatás szerepe vitatható, és nem 
vonhatók le megalapozott következtetések a hatás tartósságára nézve. 

A kérelmező által benyújtott nyers adatokat használó farmakokinetikai/farmakodinamikai modellek 
más magyarázattal szolgálhatnak a klinikai helyszíni vizsgálatokban mért eltérő sikertelenségi 
arányokra. A Nuflor Swine Once nem egy klasszikus hosszú hatástartamú készítmény per se, és a 
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30 mg/ml egyszeri dózis nem tekinthető elégségesnek a légúti fertőzések kezelésére, mert bizonyos 
patogének MIC értéke 1 µg/ml. 

2.4.  A dózis jelentősége az antimikrobiális rezisztencia kialakulásának 
szempontjából 

A bizottság fontolóra vette, hogy vajon vezethet-e a javasolt egyszeri intramuscularis 
30 mg/testtömegkg dózis hosszú szubterápiás (pl. a MIC alatti) időszakhoz, és ennél fogva florfenikol 
rezisztencia kialakulásához.  

A farmakokinetikai adatok arra utalnak, hogy az abszorpciós fázis befejeződését követően a hatóanyag 
eliminációja független a készítménytől és a dózistól. Nem állnak rendelkezésre azonban 
farmakokinetikai adatok a terminális fázisokról, melyek segítségével megalapozott összehasonlítást 
végezhetnének a Nuflor Swine Once 450 mg/ml és a hagyományos készítmények között a szubterápiás 
koncentrációk időtartama tekintetében. Ennél fogva gyakorlatilag nem becsülhető meg a javasolt 
egyszeri intramuscularis 30 mg/testtömegkg-os florfenikol adag hatása a florfenikol elleni rezisztencia 
kialakulására az engedélyezett adagolási rendekhez viszonyítva. A jelen esetben a rendelkezésre álló 
adatok alapján nem vonható következtetés arra vonatkozóan, hogy a rezisztencia kifejlődésének 
kockázata a dózistól függne-e. Ettől függetlenül, a hatásosság hiányával kapcsolatos aggályok miatt a 
javallt adagolás mellett a Nuflor Swine Once 450 mg/ml oldatos injekció nem alkalmas az 
antimikrobiális szerek felelős használatára vonatkozó elvek betartására (lásd: a CVMP 2011-2015. évi 
stratégiája az antimikrobiális anyagokra vonatkozóan). 

3.  Előny-kockázat értékelés 

A Nuflor Swine Once az érzékeny Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis és 
Pasteurella multocida fertőzések okozta légzési betegségben szenvedő sertések kezelésére javallt 
egyszeri intramuscularis 30 mg/testtömegkg adagban. A hatásosságot azonban nem tudták 
egyértelműen megerősíteni a pivotális, multicentrikus, randomizált, kontrollos helyszíni vizsgálatban. A 
sertések akut légúti fertőzés kezelésére alkalmazott egyszeri intramuscularis 30 mg/testtömegkg 
dózisú Nufor Swine Once magas sikertelenségi arányt mutatott a kezelés utáni 11. napon. Három 
ország hét vizsgálóhelyét vizsgálták. A 11. napon az átlagos sikertelenségi arány 20,7%, illetve 27,3% 
volt a Nuflor Swine Once, illetve a referencia készítményre (Enrofloxacin 5% oldatos injekció) 
vonatkozóan, de a vizsgálóhelyek között nagymértékű, 0 és 56% közötti eltérést figyeltek meg a 
sikertelenségi arányban a 11. napon. A sikertelenségi arányok ilyen nagymértékű eltérése rámutat az 
elégtelen klinikai hatásosság kockázatára, és ezért állatjóléti aggályt képvisel. 

E megfigyelések okai nem ismertek, és sem ebből a vizsgálatból, sem a jelen beterjesztési eljárás alatt 
bemutatott egyéb adatok alapján nem határozhatók meg. A Nuflor Swine Once magas sikertelenségi 
arányának egyik magyarázata az lehet, hogy a fertőzés helyén rövid ideig áll fenn az aktív 
koncentráció. A kérdéses patogének fertőzési helyei közé tartozik a légúti epitheliumot bevonó 
folyadékfilm, a légúti epithelium és az alveoláris makrofágok. Nincsenek információk arra vonatkozóan, 
hogy sertésekben hogyan oszlik el a florfenikol ezeken a helyeken, de a más fajoknál végzett 
korlátozott kísérletek szerint a koncentráció hozzávetőlegesen hasonló lehet a plazma 
koncentrációjához.  

Több vizsgálat mutatja, hogy az A. pleuropneumoniae és a P. multocida esetében a MIC érték 0,25 és 
1 µg/ml között változik, a MIC90 pedig 0,5 µg/ml. A helyszíni vizsgálatokban néhány izolátum 1 µg/ml 
MIC értéket mutat. A florfenikollal szembeni érzékenység hivatalos klinikai töréspontja ≤2 µg/ml. Mivel 
a florfenikol aktivitása időfüggő, az aktív koncentrációnak egy adott ideig meg kell haladnia a MIC 
értéket. Az egyszeri intramuscularis 30 mg/ttkg dózisú Nuflor Swine Once alkalmazásának 
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eredményeképpen körülbelül 72 óráig lesz 0,5 µg/ml felett a florfenikol plazmakoncentrációja. A 
koncentráció körülbelül 36 óráig haladja meg az 1 µg/ml-t, de a 2 µg/ml-t csak egy nagyon rövid ideig. 

A CVMP ezért úgy véli, hogy a Nuflor Swine Once nem felel meg az antimikrobiális szerek felelős 
használatára vonatkozó elveknek, és azt a következtetést vonja le, hogy az előny-kockázat profil 
negatív. 

Összefoglalás 

Figyelembe véve az írásban és a szóbeli magyarázatok formájában benyújtott adatokat, a CVMP azt a 
következtetést vonta le, hogy a klinikai helyszíni vizsgálatokban a kezelés utáni 11. napon megfigyelt 
magas és változó klinikai sikertelenségi arányok elfogadhatatlannak tekinthetők. Nem zárható ki 
továbbá, hogy ennek az időfüggő antimikrobiális szernek az egyszeri intramuscularis 30 mg/ttkg-os 
dózisa nem feltétlenül elégséges a légzőszervi fertőzések, különösképpen a legalább 1 μg/ml MIC 
értékű patogének okozta fertőzések kezelésére. 

Ezért a CVMP azt a következtetést vonta le, hogy az általános előny-kockázat profil negatív, és a Nuflor 
Swine Once 450 mg/ml oldatos injekció forgalomba hozatali engedélyének megtagadását, valamint a 
meglévő forgalomba hozatali engedélyek (lásd I. melléklet) felfüggesztését javasolja. 

 

A forgalomba hozatali engedély megtagadásának indoklása 

A forgalomba hozatali engedély jogosultja által írásban és szóbeli magyarázatok formájában 
rendelkezésre bocsátott adatok mérlegelését követően a CVMP azt a következtetést vonta le, hogy: 

• a klinikai helyszíni vizsgálat során a kezelést követő 11. napon megfigyelt magas és változó klinikai 
sikertelenségi arányok elfogadhatatlannak tekinthetők; 

• nem zárható ki, hogy ennek az időfüggő antimikrobiális szernek az egyszeri intramuscularis 
30 mg/ttkg-os dózisa nem feltétlenül elégséges a légzőszervi fertőzések, különösképpen a legalább 
1 μg/ml MIC értékű patogének okozta fertőzések kezelésére; 

és a hatásosság vonatkozásában a kérelem nem elégíti ki az engedélyezési kritériumokat. Ezért a 
CVMP a Nuflor Swine Once 450 mg/ml oldatos injekció és a kapcsolódó nevek forgalomba hozatali 
engedélyének megtagadását és a meglévő forgalomba hozatali engedélyek felfüggesztését javasolja. 
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III. MELLÉKLET 

A forgalomba hozatali engedélyek felfüggesztésének 
feloldására vonatkozó feltétel 
 
A referencia tagállam által koordinált nemzeti illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
forgalomba hozatali engedély jogosultja betartja a következő feltételt: 

A forgalomba hozatali engedély jogosultjának felül kell vizsgálnia a kezelési dózis kiválasztását, és a 
javasolt dózis hatásosságát megerősítő további klinikai adatokkal kell szolgálnia az alábbi célpatogének 
okozta sertés légzőszervi betegség helyszíni körülmények között végzett kezelését illetően: A. 
pleuropneumoniae, P. multocida és 
 H. parasuis.  

A forgalomba hozatali engedély jogosultjának a GCP elveinek megfelelő klinikai helyszíni vizsgálatot 
kell benyújtania. Ebbe a vizsgálatba megfelelő számú állatot kell bevonni ahhoz, hogy az eredmények 
érvényességét a klinikai jelentőség és a statisztikai szignifikancia tekintetében egyaránt biztosítsák. A 
helyszíni vizsgálat elrendezésének a V-0049-0059 számú helyszíni vizsgálat elrendezését kell követnie 
a beválasztási/kizárási kritériumok és a klinikai végpontok tekintetében. Fontos a betegség 
etiológiájának megerősítése. Ehhez a kezelés előtt megfelelő számú vizsgálati állattól kell mintát venni 
(lehetőleg transztracheális lavage útján) az összes vizsgálóhelyen, és a Nuflor Swine Once és a 
kontrollkészítmény érzékenységi adatait egyaránt be kell mutatni. Összehasonlításként pozitív 
kontrollkészítményt kell használni non-inferioritási elrendezésben. Ez a kontroll lehetőleg egy másik, 
bizonyított hatékonyságú antimikrobiális osztályba tartozzon, pl. tulatromicin. 
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