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EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

Vepured 
E. coli verotoksino vakcina (inaktyvinta rekombinantinė) 

Šis dokumentas yra Vepured Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka.  Jame paaiškinama, 
kaip agentūra vertino šį veterinarinį vaistą, kad galėtų rekomenduoti suteikti leidimą prekiauti šiuo 
vaistu Europos Sąjungoje (ES) ir nustatytų jo naudojimo sąlygas. Šiame dokumente nepateikta 
praktinės informacijos apie tai, kaip naudoti Vepured. 

Praktinės informacijos apie Vepured naudojimą gyvūnų savininkai arba prižiūrėtojai turėtų ieškoti 
informaciniame lapelyje arba kreiptis į savo veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kas yra Vepured ir kam jis naudojamas? 

Vepured – tai veterinarinė vakcina, naudojama norint apsaugoti paršelius nuo edemligės (kurią sukelia 
E. coli gaminamas verotoksinas 2e) ir iki skerdimo sumažinti paros priesvorio netekimą.  Edemligę 
sukelia bakterinis toksinas (nuodinga medžiaga), vadinamasis verotoksinas 2e, kurį gamina tam tikros 
Escherichia coli padermės. Dėl šios ligos pažeidžiamos kraujagyslės, o tai lemia skysčių kaupimąsi 
skrandžio ir žarnyno audiniuose ir turi įtakos kraujo tiekimui į smegenis; dėl šios būklės gyvūnas gali 
kristi per 24–48 valandas. Egemligė plačiai paplitusi visame pasaulyje ir paršeliai paprastai ja suserga 
pirmosiomis gyvenimo savaitėmis. 

Vepured sudėtyje yra modifikuoto ir inaktyvinto verotoksino 2e, kuris nebegali sukelti ligos. 

Kaip naudoti Vepured? 

Vepured tiekiama injekcinės suspensijos forma ir šios vakcinos galima įsigyti tik pateikus receptą. Šia 
vakcina vakcinuojami paršeliai nuo dviejų dienų amžiaus, sušvirkščiant vieną dozę į sprando raumenis. 
Imunitetas susidaro 21 dieną nuo vakcinacijos ir išlieka 112 dienas po vakcinacijos. 

Kaip veikia Vepured? 

Vepured – tai vaistas, kurio sudėtyje yra modifikuoto, inaktyvinto verotoksino 2e. Vepured vakcinuotų 
paršelių imuninė sistema atpažįsta vakcinos sudėtyje esančius toksinus kaip svetimkūnius ir pradeda 
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gaminti antikūnus prieš juos. Ateityje, jei į gyvūnų organizmą vėl pateks bakterijų, gaminančių 
nemodifikuotą toksiną, imuninė sistema galės greičiau pagaminti antikūnų. Tai padės juos apsaugoti 
nuo ligos. 

Vepured sudėtyje taip pat yra adjuvantų (aliuminio hidroksido ir dietilaminoetilo (DEAE) dekstrano) 
imuniniam atsakui sustiprinti. 

Kokia Vepured nauda nustatyta tyrimuose? 

Atlikus praktinį tyrimą su 2–3 dienų amžiaus paršeliais, iš kurių 1 173 buvo vakcinuoti Vepured, o 
1 048 paršeliams buvo skirta fiktyvi injekcija, nustatyta, kad per 115 dienų laikotarpį nuo edemligės 
faktiškai nekrito nė vienas Vepured paskiepytas paršelis ir stipriai susilpnėjo ligos požymiai, kaip antai 
apsunkintas kvėpavimas, edema (skysčių kaupimasis) ir su nervų sistema susiję požymiai. Vepured 
vakcinuotos šia liga užsikrėtusios bandos kiaulės taip pat prarado mažiau svorio. 

Kokia rizika siejama su Vepured naudojimu? 

Dažniausi šalutiniai reiškiniai naudojant Vepured (galintys pasireikšti daugiau kaip 1 gyvūnui iš 10) yra 
nedidelis uždegimas injekcijos vietoje, kuris paprastai išnyksta per tris dienas nuo vakcinacijos be 
jokio gydymo, nedidelis vangumas vakcinacijos dieną ir ne daugiau kaip 1,1 °C padidėjusi kūno 
temperatūra, kuri normalizuojasi per 1 dieną. 

Išsamus visų apribojimų sąrašas pateiktas informaciniame lapelyje. 

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

Jokių specialių atsargumo priemonių nereikia. 

Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui? 

Išlauka – tai laikas, kurį, panaudojus vaistą gyvūnui, gyvūno negalima skersti, o jo mėsos vartoti 
žmonių maistui. 

Vepured vakcinuotų kiaulių mėsos išlauka yra nulis parų, o tai reiškia, kad jų produktus galima vartoti 
iš karto. 

Kodėl Vepured buvo patvirtintas? 

Agentūros Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) padarė išvadą, kad Vepured nauda yra didesnė už jo 
keliamą riziką, ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES. 

Kita informacija apie Vepured 

Europos Komisija 2017/08/17 suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Vepured registracijos 
pažymėjimą. 

Išsamų Vepured EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary Medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie 
gydymą Vepured gyvūnų savininkai arba prižiūrėtojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba 
kreiptis į veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 
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Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2017 m. birželio mėn. 
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