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EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

Ecoporc Shiga 
genetiškai modifikuotas rekombinantinis Stx2e antigenas 

Šis dokumentas yra Europos viešo vertinimo protokolo santrauka. Jame paaiškinama, kaip 
Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) remdamasis pateiktais dokumentais įvertino atliktus tyrimus ir 
kokias vaisto naudojimo rekomendacijas pateikė. 

Net ir perskaitę šį dokumentą, nepamirškite pasikonsultuoti tiesiogiai su veterinaru. Taip pat kreipkitės 
į veterinarą, jei norite daugiau sužinoti apie savo gyvūno sveikatą arba gydymą. Jei norite gauti 
daugiau informacijos apie tai, kokiu pagrindu priimtos CVMP rekomendacijos, skaitykite mokslinių 
diskusijų dalį (taip pat EPAR dalis). 

Kas yra Ecoporc Shiga? 

Ecoporc Shiga – tai vakcina, kurioje yra tam tikros formos Šiga toksino (Stx2e), modifikuoto taip, kad 
jis nebegalėtų sukelti ligos. 

Kam naudojamas Ecoporc Shiga? 

Ecoporc Shiga skiepijami ne jaunesni kaip 4 dienų paršeliai, siekiant sukelti aktyvų imunitetą edemligei, 
kuria susirgus pilvo ir žarnyno audiniuose ima kauptis skysčiai. Ligai pažeidus galvos smegenyse 
esančių smulkių kraujagyslių sieneles, paršeliams pasireiškia charakteringi nerviniai požymiai. Tokį 
poveikį turi bakterinis toksinas (nuodas), vadinamas Šiga toksinu 2e (Stx2e), kurį gamina tam tikros 
Escherichia coli padermės. Edemligė paplitusi visame pasaulyje ir paprastai paršeliai ja suserga per 
pirmas dvi savaites po atjunkymo; tai yra ūmi (trumpalaikė) liga, kuria susirgęs gyvūnas gali nugaišti 
per 24–48 valandas. 

Vakcina sušvirkščiama atliekant vieną injekciją į raumenį, geriausiai į kaklo raumenį už ausies. 
Imunitetas susiformuoja praėjus 21 dienai po vakcinacijos ir išlieka 105 dienas. 

Kaip veikia Ecoporc Shiga? 

Ecoporc Shiga – tai vakcina, kurioje yra modifikuoto toksino Stx2e. Ecoporc Shiga sušvirkštus 
kiaulėms, gyvūno imuninė sistema atpažįsta vakcinos sudėtyje esantį toksiną kaip svetimkūnį ir 
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pradeda gaminti jį veikiantį antikūną. Ateityje, jei į gyvūno organizmą pateks bakterijų, kurios gamina 
nemodifikuotą toksiną, jo imuninė sistema galės greičiau gaminti toksiną veikiančius antikūnus. Tai 
padės gyvūnui apsisaugoti nuo ligos.  

Ecoporc Shiga sudėtyje yra adjuvanto (aliuminio hidroksido) imuninei reakcijai sustiprinti.  

Vakcinoje esantis modifikuotas toksinas gaminamas vadinamuoju rekombinantinės DNR technologijos 
būdu: jį gamina bakterijos, kurioms buvo implantuotas modifikuoto toksinio gamybą užtikrinantis 
genas. 

Kaip buvo tiriamas Ecoporc Shiga? 

Vakcinos veiksmingumas pirmiausia buvo tiriamas atliekant kelis laboratorinius tyrimus su paršeliais. 
Šių tyrimų tikslas buvo nustatyti, per kiek laiko susiformuoja visiškas paršelių imunitetas edemligei ir 
kiek laiko jis išlieka, taip pat įvertinti paršavedės (iš paršelius atvedusios kiaulės gautų) antikūnų įtaką 
vakcinos veiksmingumui. 

Taip pat natūraliomis sąlygomis buvo atlikti trys tyrimai, kuriais siekta įvertinti Ecoporc Shiga poveikį iš 
viso 518 paršelių gaištamumui ir jiems pasireiškusiems edemligės klinikiniams požymiams, lyginant su 
placebo (netikros vakcinos) poveikiu panašiam skaičiui paršelių. 

Kokia Ecoporc Shiga nauda nustatyta tyrimuose? 

Atlikus laboratorinius tyrimus nustatyta, kad visapusiškas sušvirkštos vakcinos poveikis pasireiškė ne 
vėliau kaip 21-ą dieną, o imunitetas edemligei išliko ne mažiau kaip 105 dienas po injekcijos; iš 
paršavedės gauti antikūnai įtakos imunitetui neturėjo. Natūraliomis sąlygomis atlikti tyrimai parodė, kad 
priešingai nei placebas, vakcina sumažino gyvūnų gaištamumą ir palengvino klinikinius edemligės 
požymius: atliekant visus tris tyrimus, nenugaišo nė vienas Ecoporc Shiga paskiepytas paršelis, tuo 
tarpu placebo atšakoje nugaišo iki 11 proc. paršelių. 

Kokia rizika siejama su Ecoporc Shiga? 

Dažniausi šalutiniai reiškiniai, kurie pasireiškia sušvirkštus Ecoporc Shiga (gali pasireikšti ne daugiau 
kaip 1 gyvūnui iš 10) yra nedidelis patinimas injekcijos vietoje, kuris išlieka iki 7 dienų, ir šiek tiek 
pakilusi kūno temperatūra, kuri susinormalizuoja per maždaug dvi paras po injekcijos; abu šalutiniai 
reiškiniai praeina be gydymo. 

Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant Ecoporc Shiga, sąrašą galima rasti 
informaciniame lapelyje. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Atsitiktinai įsišvirkštus vakcinos, reikėtų nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir informacinį lapelį 
arba etiketę parodyti gydytojui. 

Kokia išlauka taikoma? 

Išlauka – tai laikas, kurį reikia išlaukti panaudojus vaistą, kad būtų galima skersti gyvūną ir jo mėsą 
arba jo kiaušinius ar pieną naudoti žmonių maistui. Naudojant Ecoporc Shiga, išlauka netaikoma. 
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Kodėl Ecoporc Shiga buvo patvirtintas? 

Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) priėjo prie išvados, kad pagal patvirtintas indikacijas naudojamos 
vakcinos Ecoporc Shiga nauda yra didesnė už jos keliamą riziką ir rekomendavo suteikti jos rinkodaros 
leidimą. Naudos ir rizikos santykio apibūdinimą galima rasti šio EPAR mokslinių diskusijų modulyje. 

Kita informacija apie Ecoporc Shiga 

Europos Komisija 2013/04/10 suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Ecoporc Shiga rinkodaros 
leidimą. Informaciją apie šio vaisto receptų išrašymo tvarką galima rasti ant etiketės / išorinės 
pakuotės. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2013 m. vasario mėn. 
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