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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Ecoporc Shiga 
Géntechnológiával módosított rekombináns Stx2e antigén 

Ez a dokumentum az európai nyilvános értékelő jelentés összefoglalója. Azt mutatja be, hogy az 
állatgyógyászati készítmények bizottságának (CVMP) a benyújtott dokumentáción alapuló értékelése 
miként vezetett a készítmény alkalmazási feltételeire vonatkozó ajánlásokhoz. 

Ez a dokumentum nem helyettesítheti az állatorvossal történő személyes megbeszélést. Amennyiben 
állata betegségével vagy kezelésével kapcsolatban további információra van szüksége, forduljon 
állatorvosához! Ha Ön többet szeretne tudni a CVMP ajánlásainak alapjairól, olvassa el a (szintén az 
EPAR részét képező) tudományos indoklást! 

Milyen típusú gyógyszer az Ecoporc Shiga? 

Az Ecoporc Shiga a Shiga toxin olyan formáját (Stx2e) tartalmazó vakcina, amelyet úgy módosítottak, 
hogy ne legyen képes betegséget okozni. 

Milyen betegségek esetén alkalmazható az Ecoporc Shiga? 

Az Ecoporc Shiga sertések aktív immunizálására használatos 4 napos életkortól, a gyomor és a belek 
szöveteiben folyadékfelszaporodást eredményező ödémabetegséggel szemben. Az agyban található 
kiserek falának károsodása jellegzetes objektív idegrendszeri tünetekkel jár. A betegséget a Shiga 
toxin 2e (Stx2e) baktériumtoxin (méreg) okozza, amelyet bizonyos Escherichia coli törzsek termelnek.  
Az ödémabetegség világszerte előfordul, általában a malacok elválasztását követő első két hétben 
jelentkezik, és akut (heveny) betegség, amely 24–48 órán belül halálhoz vezethet.  

A vakcinát izomba (lehetőleg a nyakizomba, a fül mögé) adott egyszeri injekcióként alkalmazzák. A 
védettség az oltás után 21 nappal kezdődik, és 105 napig tart. 

Hogyan fejti ki hatását az Ecoporc Shiga? 

Az Ecoporc Shiga a módosított Stx2e toxint tartalmazó vakcina. Amikor az Ecoporc Shiga készítményt 
sertéseknél alkalmazzák, az állat immunrendszere „idegen anyagként” ismeri fel a vakcinában található 
toxint, és ellenanyagot termel ellene. Ha a későbbiek során az állat a nem módosított toxint termelő 
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baktériummal találkozik, az immunrendszere gyorsabban tud majd ellenanyagot termelni az ellen. Ez 
segít a betegség elleni védekezésben. 

Az Ecoporc Shiga az immunválasz fokozása érdekében adjuvánst (alumínium-hidroxidot) tartalmaz. 

A vakcinában található módosított toxint a „rekombináns DNS technológia” néven ismert módszerrel 
állítják elő: a toxint termelő baktériumokba olyan gént (DNS-t) juttattak be, amely a baktériumokat 
módosított toxin termelésére készteti. 

Milyen módszerekkel vizsgálták az Ecoporc Shiga-t? 

A vakcina hatásosságát először egy sor, malacokon végzett laboratóriumi vizsgálatban tanulmányozták. 
A vizsgálatok célja annak meghatározása volt, hogy mennyi ideig tart, amíg a malacok elérik a teljes 
védettséget, milyen hosszú ideig tart a védettség az ödémabetegséggel szemben, valamint hogy milyen 
hatással vannak az anyától származó ellenanyagok a vakcina hatásosságára. 

Három terepvizsgálatot is végeztek a halálozásra és az ödémabetegség objektív klinikai tüneteire 
kifejtett hatás felmérésére Ecoporc Shiga-t kapó összesen 518 malacot hasonlítva össze hasonló 
számú, placebót (álinjekciót) kapó malaccal. 

Milyen előnyei voltak az Ecoporc Shiga alkalmazásának a vizsgálatok 
során? 

A laboratóriumi vizsgálatok azt mutatták, hogy az injekció teljes hatása 21 nap múlva jelentkezett, és 
hogy a védettség az injekció után legalább 105 napig fennállt; a védettséget nem befolyásolták az 
anyától származó ellenanyagok. A terepvizsgálatok azt mutatták, hogy a vakcina a placebóhoz képest 
csökkentette a halálozást és az ödémabetegség klinikai jeleit: a három vizsgálatban az Ecoporc Shiga-t 
kapó malacok közül egy sem pusztult el, míg a placebót kapó malacok akár 11%-a is elpusztult. 

Milyen kockázatokkal jár az Ecoporc Shiga alkalmazása?  

Az Ecoporc Shiga beadása után a leggyakoribb mellékhatások (amelyek 10-ből legfeljebb 1 állatot 
érinthetnek) az enyhe, legfeljebb 7 napig tartó duzzanat az injekcióbeadás helyén, valamint a 
testhőmérséklet kismértékű, az injekció után legfeljebb két napig tartó emelkedése; mindkét 
mellékhatás kezelés nélkül elmúlik. 

Az Ecoporc Shiga alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás teljes felsorolását lásd a 
használati utasításban. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

Véletlen öninjekciózás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, és be kell mutatni az orvosnak a 
készítmény használati utasítását vagy címkéjét. 

Mit jelent az élelmezés-egészségügyi várakozási idő? 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő a gyógyszer beadása és azon időpont közötti időtartam, 
amikor az állat levágható, és a hús emberi fogyasztásra felhasználható, illetve amikor a tojások vagy a 
tej emberi fogyasztásra felhasználhatók. Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az Ecoporc Shiga 
esetén nulla nap. 
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Miért engedélyezték az Ecoporc Shiga forgalomba hozatalát?  

Az állatgyógyászati készítmények bizottsága (CVMP) megállapította, hogy az engedélyezett 
javallatokban alkalmazott Ecoporc Shiga előnyei meghaladják a kockázatokat, ezért javasolta a 
készítményre vonatkozó forgalomba hozatali engedély kiadását. Az előny-kockázat profilról az EPAR 
dokumentum tudományos megbeszélés moduljában olvashat. 

Egyéb információ az Ecoporc Shiga-val kapcsolatban: 

Az Európai Bizottság 2013-04-10-án/én az Ecoporc Shiga-ra vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész 
területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt. A készítmény felírására vonatkozó információ a 
doboz címkéjén/külső csomagolásán található. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 2013. február. 
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