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Kokkuvõte üldsusele 

Porcilis ColiClos 
E. Coli ja C. perfringens vaktsiin 

Käesolev dokument on veterinaarvaktsiini Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles 

selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, 

koostati vaktsiini kasutustingimuste soovitused. 

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma 

haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet 

veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti 

Euroopa avaliku hindamisaruande osa). 

Mis on Porcilis ColiClos? 

Porcilis ColiClos on vaktsiin, mida turustatakse süstesuspensioonina. Porcilis ColiClos sisaldab bakteri 

Escherichia coli (E. coli) osi fimbriaalseid adhesiine F4ab, F4ac, F5 ja F6 ning LT toksoidi (nõrgestatud 

toksiini), samuti bakteri Clostridium perfringens (C. perfringens) C-tüübi toksoidi. 

Milleks Porcilis ColiClosi kasutatakse? 

Vaktsiini Porcilis ColiClos antakse emistele (poeginud emastele sigadele) või nooremistele (poegimata 

emastele sigadele), et immuniseerida nende põrsaid infektsioonide vastu, mida põhjustavad adhesiine 

F4ab, F4ac, F5 või F6 ekspresseerivad bakteri E. coli tüved ja bakteri C. perfringens C-tüüp. Vaktsiini 

kasutatakse selleks, et vähendada nende bakterite põhjustatud infektsioonidest tingitud 

surmajuhtumeid ja kliinilisi nähte põrsaste esimestel elupäevadel. 

Porcilis ColiClosi süstitakse kaelalihasesse kõrva taha. Emiseid ja nooremiseid süstitakse esimest korda 

6 või 8 nädalat enne eeldatavat poegimist ja teine kord 4 nädalat hiljem. Selle skeemi kohaselt juba 

vaktsineeritud emised vajavad ühekordset revaktsineerimist 2–4 nädalat enne eeldatavat 

poegimiskuupäeva. 



Kuidas Porcilis ColiClos toimib? 

Porcilis ColiClos on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke 

kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Porcilis ColiClos sisaldab bakterite E. coli ja 

C. perfringens osi, mis on inaktiveeritud ega saa seetõttu haigust tekitada. Kui emistele või 

nooremistele manustatakse vaktsiini, peab nende immuunsüsteem inaktiveeritud baktereid võõraks ja 

tekitab nende vastu antikehi. Need antikehad kanduvad ternespiimaga emiselt põrsastele ja aitavad 

põrsastel bakteritega E. coli ja C. perfringens võidelda, kui nad pärast sündi nendega kokku puutuvad.  

Porcilis ColiClos sisaldab parema immuunvastuse saamiseks ka adjuvanti. 

Kuidas Porcilis ColiClosi uuriti? 

Tootja esitas nii labori- kui ka väliuuringute andmed, et tõendada vaktsiini efektiivsust nimetatud kahe 

bakteri vastu. Et tõendada vaktsiini efektiivsust E.coli infektsiooni vastu, esitati ka Porcilis Porcoli 

Diluvac Forte uuringute andmed – see vaktsiin, millel on juba Euroopa Liidus müügiluba, sisaldab samu 

E. coli osi mis Porcilis ColiClos.  

Milles seisnes uuringute põhjal Porcilis ColiClosi kasulikkus? 

On tõendatud, et Porcilis ColiClos vähendab bakterite E. coli ja C. perfringens põhjustatud 

infektsioonidest, nagu vastsündinud põrsaste kõhulahtisus ja nekrootiline enterotokseemia (äge 

soolenakkus) tingitud surmajuhtumeid ja kliinilisi nähte. See võib aidata vähendada ka 

mikroobivastaste ravimite kasutamist seafarmides. 

Mis riskid Porcilis ColiClosiga kaasnevad?  

Vaktsineerimisjärgsel päeval on täheldatud kehatemperatuuri tõusu (kuni 2 ). Sageli esinevad 

vaktsineerimispäeval aktiivsuse vähenemine ja isu puudumine. Mõnikord võib täheldada süstekohal 

kuni 25 päeva valulikku ning kõva turset läbimõõduga kuni 10 cm. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata ravimi pakendi infolehte või 

etiketti. 

Kui pikk on keeluaeg? 

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema 

liha või piima toiduks tarvitada. Porcilis ColiClosi keeluaeg on sealiha puhul null päeva. 

Miks Porcilis ColiClos heaks kiideti?  

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Porcilis ColiClosi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad 

riskid, ja soovitas anda vaktsiinile müügiloa. Vaktsiini kasulikkuse ja riski suhe on käesoleva Euroopa 

avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu kokkuvõttes. 
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Muu teave Porcilis ColiClosi kohta 

Euroopa Komisjon andis vaktsiini Porcilis ColiClos müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, 

14/06/2012. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 14/06/2012. 


