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Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Χρόνος ετήσιου επανεµβολιασµού κατά της Οζώδους ∆ερµατίτιδας των Βοοειδών
Σε συνέχεια ερωτηµάτων που έχουν τεθεί από τις Περιφερειακές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σχετικά
µε τον ελάχιστο ενδεικνυόµενο χρόνο ετήσιου επανεµβολιασµού κατά της Οζώδους ∆ερµατίτιδας των
Βοοειδών και µε τη δυνατότητα ταυτόχρονης διενέργειας του εµβολιασµού για την Βρουκέλλωση των
Βοοειδών, υποβλήθηκαν ανάλογα ερωτήµατα στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς για την Οζώδη
∆ερµατίτιδα CODA-CERVA µε έδρα το Βέλγιο. Σύµφωνα µε την 2017-018/05-04-2017 απάντηση τους
σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1)

Τα διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα αναφορικά µε τα ζωντανά εµβόλια κατά της Οζώδους
∆ερµατίτιδας ικανά να απαντήσουν τα συγκεκριµένα ερωτήµατα είναι περιορισµένα µε
αποτέλεσµα να µην µπορεί να δοθούν δεσµευτικές απαντήσεις. Γι΄ αυτό οι απαντήσεις
βασίζονται σε γενικές πληροφορίες και εκτιµήσεις, σε πρόδροµα δεδοµένα, σε παραδείγµατα
από άλλα νοσήµατα και στο γεγονός ότι επιπρόσθετες µελέτες και πληροφορίες απαιτούν
συνέχιση.

2)

Ο ετήσιος επανεµβολιασµός που συστήνεται από τους παρασκευαστές φαίνεται περισσότερο
να αποτυπώνει την διάρκεια της ανοσίας παρά να αποθαρρύνει τον επανεµβολιασµό σε
µικρότερο διάστηµα. Αναφορικά µε τον εµβολιασµό σε διάστηµα 5 µε 6 µήνες από τον
προηγούµενο εµβολιασµό, δεν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα που να τον αποτρέπουν. Η
αναβολή του επανεµβολιασµού των ζώων αυτών πριν την αναχώρησή τους (Απρίλιο- Μάιο),
στους ορεινούς βοσκότοπους µέχρι την επιστροφή τους (πιθανά τον Οκτώβριο- Νοέµβριο)
µπορεί να οδηγήσει σε υπέρβαση του 12µηνου µεσοδιαστήµατος. Ο εµβολισµός στους 5 µε 6
µήνες αντισταθµίζει τον κίνδυνο να παραµείνουν τα ζώα χωρίς ανοσία και εκτεθειµένα στον
ιό.

3)

Αναφορικά µε τον ταυτόχρονο εµβολιασµό κατά της βρουκέλλωσης στην κτηνιατρική
πρακτική χορηγούνται στα βοοειδή ταυτόχρονοι πολυδύναµα και µονοδύναµα εµβόλια για
διαφορετικά νοσήµατα. Στο Βέλγιο, όταν εφαρµοζόταν πρόγραµµα εµβολιασµού για την
Βρουκέλλωση των βοοειδών (µε RB-51) η χορήγηση ταυτόχρονα µέχρι 4 διαφορετικά
ζωντανά ή/και αδρανή εµβόλια αποτελούσε πρακτική ρουτίνας χωρίς να αναφερθεί αύξηση
των παρενεργειών και των ανεπιθύµητων δράσεων ή/και µείωση της αποτελεσµατικότητας του
εµβολίου κατά της Βρουκέλλωσης. Επιπλέον δεν έχουν αναφερθεί µέχρι σήµερα στο
Εργαστήριο αναφοράς, από το πεδίο, αλληλεπιδράσεις κατά τη ταυτόχρονη χορήγηση των
ζωντανών εµβολίων κατά της Οζώδους ∆ερµατίτιδας και κατά της βρουκέλλωσης.

Κατά συνέπεια και λαµβάνοντας υπόψη κάθε φορά το κόστος και το όφελος των ενεργειών στην
προσπάθεια ελαχιστοποίησης των κινδύνων, προτείνεται εφόσον δεν υπάρχουν εναλλακτικές για την
εφαρµογή της καλύτερης δυνατής πρακτικής και εγκυµονεί ο κίνδυνος να παραµείνουν τα ζώα χωρίς
ανοσία :
1) Στις µετακινούµενες εκµεταλλεύσεις στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν πρακτικές
δυσκολίες ο επανεµβολιασµός να πρέπει να αναβληθεί για διάστηµα µεγαλύτερο του
έτους, να πραγµατοποιείται ο εµβολιασµός πριν την θερινή τους µετακίνηση ακόµα και
στους 5 µε 6 µήνες µετά τον προηγούµενο εµβολιασµό.
2) Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναµία για πρακτικούς λόγους δεύτερης επίσκεψης
στην εκµετάλλευση και τήρησης µεσοδιαστήµατος 21 ηµερών µεταξύ των δύο
εµβολιασµών να πραγµατοποιείται ταυτόχρονος εµβολιασµός και για την
Βρουκέλλωση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΔΒΖΠ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ,
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ∆ΗΛΕ

Πίνακας Αποδεκτών
1. Αποδέκτες για ενέργεια
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Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ι. Τσιρώνη
Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ν. Αντώνογλου
Γενική ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων, Τµήµατα Α, Β και Γ στο υπουργείο

