
Αδρανοποιημένο εμβόλιο 
κατά της νόσου Aujeszky (gI-), 
προσροφημένο σε υδροξείδιο 

του αργιλίου

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά 
της νόσου Aujeszky (gI-), 
σε ελαιώδες γαλάκτωμα
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Με τον τρόπο αυτό, είναι εφικτό να 

συνδυαστεί ταυτοχρόνως ο ευρύς 

εμβολιασμός με άλλα προγράμματα, 

και ιδιαίτερα με τον περιορισμό των 

οροθετικών ζώων, στο πλαίσιο εκρίζωσης 

της νόσου. Ο ρόλος του εμβολιασμού στα 

προγράμματα ελέγχου της νόσου αποτελεί 

βασικό θεμέλιο, αφού:

• περιορίζει τις οικονομικές απώλειες λόγω 

της νόσου

• καθιστά εφικτή την διάκριση και 

τον διαχωρισμό ανάμεσα στους 

εμβολιασμένους και μη χοίρους

• ελαττώνει το περισσότερο δυνατόν, την 

ευαισθησία των εμβολιασμένων χοίρων 

στην μόλυνση,  δηλαδή αυξάνει τον τίτλο 

του ιού που απαιτείται για να προκαλέσει 

λοίμωξη

• ελαττώνει στον ελάχιστο βαθμό, την 

ποσότητα του ιού που απεκκρίνεται από 

εμβολιασμένους χοίρους που μολύνονται 

με τον ιό, και συνεπώς διατηρείται χαμηλό 

το ποσοστό προσβολής στην εκτροφή.

Η χρήση του εμβολίου εξάλειψης γονιδίων 

(gE αρνητικό), εκτός από την μείωση της 

διάρκειας  των προγραμμάτων εκρίζωσης, 

χρησιμοποιείται ως διαγνωστικό εργαλείο 

για την επιβεβαίωση της κατάστασης υγείας 

στην εκτροφή.

Η νόσος του Aujeszky είναι η χειρότερη στην 

παθολογία των εντατικά εκτρεφόμενων 

χοίρων, αφού έχει πολύ σοβαρό οικονομικό 

αντίκτυπο λόγω του μεγάλου ποσοστού 

νόσησης  και θνησιμότητας  σε  όλες τις  

ηλικίες (please, add spaces) του χοίρου, 

της μειωμένης αύξησης, της ανάγκης για 

χορήγηση αντιβακτηριδιακών αγωγών 

για να περιορίζονται οι δευτερογείς 

βακτηριδιακές λοιμώξεις που προκαλούνται 

ή διευκολύνονται από την παρουσία του ιού.

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική γνώση 

σχετικά με τις διάφορες μορφές της νόσου 

έχει αυξηθεί πάρα πολύ, και νέα τεχνολογία 

έχει εφαρμοστεί στην διάγνωση και στην 

παρασκευή εμβολίων.

Αυτό έχει καταστήσει δυνατή την επίτευξη 

ενός στόχου υψίστης σημασίας: την 

δυνατότητα να αναγνωρίζονται οι χοίροι 

που έχουν εμβολιαστεί με τα εμβόλια 

εξάλειψης γονιδίων, που είναι εμβόλια με ιό, 

από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί γονίδια που 

εκφράζουν την μετάφραση συγκεκριμένων 

αντιγόνων και αποκαλούνται “αρνητικοί 

ορολογικοί δείκτες”, από τους χοίρους που 

έχουν μολυνθεί με φυσικό στέλεχος του ιού.

Στην Ευρώπη, ο δείκτης που  χρησιμοποιείται 

(please, add spaces) για την 

αναγνώριση μολυσμένων χοίρων είναι 

η ιική γλυκοπρωτεΐνη gE (παλαιότερα 

επονομαζόμενη gI), η οποία απουσιάζει 

από τα εμβόλια νέας γενιάς. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S.P.C.) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑUJESZKY OIL SUIVAX gI- Αδρανοποιημένο εμβόλιο σε ελαιώδες γαλάκτωμα κατά της νόσου του Αujeszky. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δόση (2 ml) 
του εμβολίου περιέχει: Δραστικά συστατικά: Αδρανοποιημένη καλλιέργεια του ιού της νόσου του Αujeszky (gI negative), όχι λιγότερο από 108,5 ΤCID50. ΄Εκδοχα: Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Αδρανοποιημένο εμβόλιο σε ελαιώδες 
γαλάκτωμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Είδη ζώων Xοίρος. 4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων Το εμβόλιο AUJESZKY OIL SUIVAX gl- ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση του χοίρου κατά της νόσου του Aujeszky. 4.3 Αντενδείξεις Δεν έχουν γίνει 
γνωστές αντενδείξεις από τη χρήση του εμβολίου. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου Δεν αναφέρεται. 4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση σε ζώα Η φιάλη που περιέχει το εμβόλιο πρέπει να ανακινείται πολύ 
καλά πριν τη χρήση. - Εμβολιάζονται ζώα σε καλή υγιεινή κατάσταση, ακολουθώντας τους κανόνες ασηψίας. - Σε περίπτωση εκδηλώσεως αλλεργικής υπερευαισθησίας χορηγούνται αμέσως αντισταμινικά. - Εφόσον ανοιχτεί το φιαλίδιο, συνιστάται να χρησιμοποιηθεί αμέσως όλο το 
περιεχόμενό του μέσα σε λίγες ώρες. - Ο εμβολιασμός διενεργείται υπό την ευθύνη και την άμεση επίβλεψη του κτηνιάτρου. Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα Για το χειριστή: Εάν κατά λάθος γίνει αυτοένεση 
με το περιεχόμενο του εμβολίου, πρέπει να παρασχεθούν αμέσως οι πρώτες βοήθειες από ιατρό, προσκομίζοντας το φύλλο οδηγιών. Για το γιατρό: Το εμβόλιο που σαν βάση είναι ελαιώδες, δυνατόν να δημιουργήσει έντονο αγγειακό σπασμό, που μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση 
του δακτύλου.  Άμεση χειρουργική επέμβαση είναι αναγκαία και μπορεί να χρειαστεί διάνοιξη και καλή πλύση του σημείου όπου έγινε η έγχυση, ειδικά όπου υπάρχει δακτυλικό φύμα ή τενόντιο έλυτρο. 4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα) Δεν υπάρχουν. 4.7 
Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία Η χορήγηση του προϊόντος σε έγκυες ή γαλουχούσες συς δεν προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες. 4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές Αλληλεπίδρασης Δεν αναφέρονται. 4.9 Δοσολογία 
και τρόπος χορήγησης 1 δόση = 2 ml. Ενίεται βαθειά ενδομυικά στη περιοχή του τραχήλου. Εμβολιακό Σχήμα: Νεαροί χοίροι αναπαραγωγής/αντικατάστασης: Εγκατάσταση ανοσίας με διπλό εμβολιασμό, με ενδιάμεσο διάστημα 4-6 εβδομάδων στην ηλικία των 5-6 μηνών. Χοίροι 
αναπαραγωγής: Σύες: Διπλός εμβολιασμός 6 και 2 εβδομάδες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού. Κάπροι: Εμβολιασμός κάθε 6 μήνες. Χοίροι ανάπτυξης/πάχυνσης: Διπλός εμβολιασμός στην ηλικία των 10 και 14 εβδομάδων. Σε χοίρους που προέρχονται από χοιρομητέρες στις 
οποίες εφαρμόζεται πιστά το παραπάνω πρόγραμμα εμβολιασμών συνιστάται ο διπλός εμβολιασμός στην ηλικία των 12 και 16 εβδομάδων. 4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα Δεν αναφέρεται. 4.11 Χρόνος(οι) αναμονής 
Κρέας: 21 ημέρες. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Ανοσολογικά σκευάσματα για ζώα της οικογένειας Suidae, Χοίροι, εμβόλια αδρανοποιημένων ιών, Ιός της νόσου του Aujeszky. Κωδικός ATCvet: QI09AA01. 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Kατά της 
νόσου του Aujeszky. Η νόσος του Aujeszky ή ψευδόλυσσα προσβάλλει κυρίως το χοίρο με συμπτωματολογία που ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία του ατόμου: στα ζώα αναπαραγωγής εντοπίζεται κυρίως στο γεννητικό σύστημα προκαλώντας παροδική υπογονιμότητα στους κάπρους 
και διαταραχή της γονιμότητας και αποβολές στις χοιρομητέρες. Στα χοιρίδια η νόσος εκδηλώνεται με νευρικά συμπτώματα και θνησιμότητα. Στα παχυνόμενα προέχει γενικά η αναπνευστική μορφή η οποία προκαλεί σημαντικές οικονομικές απώλειες εξαιτίας της καθυστερήσεως της 
αναπτύξεως των χοίρων και της μειώσεως του βάρους τους. Η χρησιμοποιήση του AUJESZKY OIL SUIVAX gI- με ένα σωστό πρόγραμμα εμβολιασμού είναι σε θέση να εγκαταστήσει μια ισχυρή προστασία κατά της νόσου του Αujeszky, τόσο στους παχυνόμενους χοίρους, όσο και στα 
ζώα αναπαραγωγής. Τα χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου στην παραγωγή του εμβολίου κλώνου του ιού επιτρέπουν να γίνει διάκριση - με τη χρήσηκατάλληλων ορολογικών μεθόδων - των μολυσμένων ατόμων από τα εμβολιασμένα τα οποία δεν παράγουν αντισώματα κατά της 
γλυκοπρωτείνης Ι του ιού. Το ελαιώδες γαλάκτωμα του εμβολίου προσδίδει μια πολύ έντονη συμπληρωματική δράση, ώστε η ανοσοποιητική ανταπόκριση τόσο χημική όσο και κυτταρική, να είναι κατ’εξοχή αποτελεσματική. 5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία _____. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Thiomersal - Sorbitan mono-oleate - Light mineral oil - Neomycin sulphate - Saline buffer solution q.s. 6.2 Ασυμβατότητες Δεν είναι γνωστά προβλήματα ασυμβατότητας με άλλα φάρμακα ή εμβόλια. 6.3 Διάρκεια ζωής Με τις κατάλληλες συνθήκες 
αποθηκεύσεως, η διάρκεια ζωής του εμβολίου AUJESZKY OIL SUIVAL gl- ανέρχεται σε 12 μήνες. Από τη στιγμή που θα ανοιχτεί το φιαλίδιο, συνιστάται η χρησιμοποίηση του εμβολίου μέσα σε λίγες ώρες. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Το εμβόλιο 
φυλάσσεται στο ψυγείο σε θερμοκρασία +2° C έως +8° C. Να μη καταψύχεται. 6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας Φιαλίδιο των 100 ml, Τύπου Ι, γυάλινο, κίτρινου χρώματος με πώμα λαστιχένιο (butyl rubber) και σφραγισμένο με δακτύλιο αλουμινίου, διαμέτρου 
29 mm. Φιαλίδιο των 100 ml από διαυγές πολυπροπυλένιο, με λαστιχένιο πώμα (butyl rubber) και σφραγισμένο με δακτύλιο αλουμινίου, διαμέτρου 29 mm. 6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών 
που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν Να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος από τους κενούς περιέκτες οι οποίοι πρέπει να συγκεντρώνονται στα σημεία αποκομιδής απορριμμάτων. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ FATRO S.p.A. - Via Emilia, 
285 - Ozzano Emilia (Bologna), Italy. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 37646/11-10-99. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: _____. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ _____. 11. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 
ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ Δεν ισχύει. 12. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.



AUJESZKY A-SUIVAX gI- AUJESZKY OIL-SUIVAX gI-
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
Ανάμεσα στις πολλές πειραματικές δοκιμές και στις 

δοκιμές σε επίπεδο εκτροφής για την εκτίμηση της 

προστασίας που παρέχει το AUJESZKY A-SUIVAX gI-, 

θα θέλαμε να αναφέρουμε τα αποτελέσματα της 

πειραματικής μόλυνσης που διεξήχθη με το υψηλά 

παθογόνο στέλεχος 75V19 σε δύο ομάδες χοίρων, η 

μία εκ των οποίων εμβολιάστηκε από την 8η εβδομάδα 

ζωής σύμφωνα με το προτεινόμενο σχήμα, ενώ η άλλη 

ήταν το control.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ανάλυση των 

κλινικών συμπτωμάτων, την ποσότητα του ιού 

που απεκκρινόταν από τους μολυσμένους χοίρους 

(σημαντικός παράγοντας στα προγράμματα 

εκρίζωσης), καθώς και τον ρυθμό ημερήσιας αύξησης 

και στις δύο ομάδες.

Οι πίνακες δείχνουν ξεκάθαρα, τα θετικά οφέλη 

του εμβολιασμού στον περιορισμό του παθογόνου 

ιού και την αύξηση των χοίρων που θεραπεύτηκαν 

εν συγκρίσει με τους χοίρους - control έπειτα της 

πειραματικής μόλυνσης. Οι μη εμβολιασμένοι χοίροι 

εμφάνισαν σοβαρά αναπνευστικά και νευρικά 

συμπτώματα, καθώς και υψηλό και επίμονο πυρετό.

Ο εμβολιασμός με το AUJESZKY A-SUIVAX gI- δεν 

προκάλεσε καμία αντίδραση, ούτε τοπική ούτε 

γενικευμένη, στο σημείο της έγχυσης. Ο τίτλος των 

ορο-εξουδετερωτικών αντισωμάτων αυξάνεται 

σημαντικά, ενώ αντισώματα κατά της γλυκοπρωτεΐνης 

gI είναι εμφανή και δεν ανιχνεύονται.

Το αντιγόνο της νόσου του Aujeszky που 

χρησιμοποιείται για τα εμβόλια AUJESZKY 

A-SUIVAX gI-  και  AUJESZKY OIL-SUIVAX gI- είναι 

βασισμένο στο στέλεχος AyV gI-, στο οποίο το 

γονίδιο που κωδικοποιεί την γλυκοπρωτεΐνη 

gE (=gI) έχει αφαιρεθεί με επιλογή μετάλλαξης, 

αρχίζοντας από υψηλά παθογόνο και 

ανοσοδιεγερτικό στέλεχος. 

Για αυτό, το στέλεχος AyV gI- που 

χρησιμοποιείται  σε  αυτά  τα  αδρανοποιημένα  

εμβόλια, διατηρεί όλα τα παθογονικά και 

ανοσοδιεγερτικά χαρακτηριστικά του ιικού 

Η μοναδική διαφορά ανάμεσα στο AUJESZKY 

A-SUIVAX gI-  και  AUJESZKY OIL-SUIVAX gI-  

βρίσκεται στο ανοσοενισχυτικό που περιέχουν.

Στο AUJESZKY A-SUIVAX gI- το αντιγόνο 

απορροφάται σε γέλη υδροξειδίου του 

αργιλίου, το ο ποίο είναι άκρως αποτελεσματικό 

με ευρύτατα γνωστή την εξαίρετη ανοχή και 

ευελιξία του. Η προτεινόμενη οδός χορήγησης 

είναι η υποδόρια. Στο AUJESZKY OIL-SUIVAX 

gI-  χρησιμοποιείται ένα ελαιώδες εναιώρημα 

(νερό σε έλαιο), με ειδικά φιλτραρισμένα έκδοχα 

ώστε να  διασφαλίζεται  η καλή  ανεκτικότητα 

στελέχους, με την εξαίρεση φυσικά των gI 

αντισωμάτων. 

Συνεπώς, αποφασίστηκε η “δημιουγία” ενός νέου 

στελέχους,  που  θα είναι  άριστα κατάλληλο  για  

την παρασκευή αδρανοποιημένων εμβολίων, 

χάρη στην πληρότητα σε αντιγόνα που θα έχει, 

αντί να καταφεύγουμε σε φυσικώς εξασθενημένα 

στελέχη, τα οποία έχουν επιπλέον γονιδιακές 

εξαλείψεις πέρα από αυτήν της gE, έτσι 

ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή 

ανοσοποίηση. 

στο  σημείο έγχυσης, ενώ διατηρείται η 

εξαιρετικά υψηλή κλινική αποτελεσματικότητα, 

χαρακτηριστική στων εμβολίων που είναι 

γαλακτώματα σε έλαιο μετάλλων.

Η προτεινόμενη οδός χορήγησης είναι η εφάπαξ 

βαθειά ενδομυϊκή στον τράχηλο.

Με τα δύο αυτά προϊόντα, η FATRO δίνει την 

δυνατότητα στους κτηνιάτρους να επιλέγουν 

την καταλληλότερη μέθοδο προφύλαξης 

ενάντια στην νόσο του Aujeszky για κάθε 

χοιροτροφική μονάδα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ

Μία πειραματική δοκιμή, ανάμεσα σε άλλες 

έρευνες, διεξήχθη και για το AUJESZKY OIL-SUIVAX 

gI-, στοχεύοντας στην αξιολόγηση κλινικών 

συμπτωμάτων, την απέκκριση του ιού και την αύξηση 

των εμβολιασμένων χοίρων σε σύγκριση με τους 

χοίρους που χρησιμοποιήθηκαν ως control.

Σε αυτήν την δοκιμή το εμβολιακό σχήμα για το 

AUJESZKY OIL-SUIVAX gI- εφαρμόστηκε από την 

ηλικία των 14 εβδομάδων. Ο τίτλος αντισωμάτων 

που παρήχθηκαν από το AUJESZKY OIL-SUIVAX gI-  

αξιολογήθηκε συγκρινόμενο με ένα άλλο εμβόλιο 

στην αγορά, που είναι γαλάκτωμα σε έλαιο μετάλλων. 

Μία τρίτη ομάδα χοίρων, απόλυτα ανάλογη με 

τις άλλες δύο, εμβολιάστηκε με αυτό το εμβόλιο, 

σύμφωνα με το εμβολιακό σχήμα του AUJESZKY 

OIL-SUIVAX gI-. Η πειραματική μόλυνση έδειξε 

ότι οι χοίροι που εμβολιάστηκαν με το AUJESZKY 

OIL-SUIVAX gI- είχαν σημαντικά χαμηλότερο τίτλο του 

παθογόνου ιού σε σχέση με αυτόν της ομάδας control, 

και ο ρυθμός αύξησης ήταν αξιοσημείωτα ταχύτερος 

και μεγαλύτερος.

Το εμβόλιο, λοιπόν, προλαμβάνει σε απόλυτο βαθμό 

τα κλινικά συμπτώματα της νόσου του Aujeszky στις 

αποδόσεις των παχυνόμενων χοίρων. Οι τίτλοι των 

ορο-εξουδετερωτικών αντισωμάτων που επάγονται 

από τον εμβολιασμό είναι υψηλοί και επιτυγχάνουν 

τιμές, αντίστοιχες με το άλλο εμβόλιο - γαλάκτωμα σε 

έλαιο μετάλλων.

ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΙΤΛΟΙ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 
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SN: Τίτλος ορο - εξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά του ιού 
        Aujeszky
gI: Tίτλος αντισωμάτων κατά της gI- γλυκοπρωτεΐνης, 
      καταμετρημένων με ELISA

SN: Τίτλος ορο - εξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά του ιού 
       Aujeszky
gI: Tίτλος αντισωμάτων κατά της gI- γλυκοπρωτεΐνης, 
      καταμετρημένων με ELISA
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