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EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

Porcilis ColiClos 
E. Coli un C. perfringens vakcīna 

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā 

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu 

lietošanu. 

Šis dokuments nevar aizvietot tiešās pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas 

ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas 

sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir daļa no EPAR). 

Kas ir Porcilis ColiClos? 

Porcilis ColiClos ir vakcīna, kas pieejama kā injekciju suspensija. Tā satur Escherichia coli (E. coli) 

baktērijas daļiņas, ko sauc par fimbriālajiem adhezīniem F4ab, F4ac, F5 un F6, kā arī LT toksoīdu 

(novājinātu toksīnu) un Clostridium perfringens (C. perfringens) C tipa baktērijas toksoīdu. 

Kāpēc lieto Porcilis ColiClos? 

Porcilis ColiClos ievada sivēnmātēm (sivēnmātēm, kas jau atnesušās) vai jauncūkām (sivēnmātēm, kas 

vēl nav atnesušās), lai sniegtu to pēcnācējiem aizsardzību pret infekcijām, kuras izraisa E. coli celmi ar 

adhezīniem F4ab, F4ac, F5 vai F6, un C. Perfringens C tips. Vakcīnu izmanto, lai pirmajās dzīves dienās 

samazinātu krišanu un klīniskos simptomus, kurus ierosina šo baktēriju izraisītās infekcijas. 

Porcilis ColiClos ir intramuskulāra injekcija, ko ievada kakla apvidū aiz auss. Pirmo injekciju 
sivēnmātēm vai jauncūkām ievada 6-8 nedēļas pirms paredzamā atnešanās datuma, un otro injekciju 
ievada pēc 4 nedēļām. Sivēnmātēm, kuras vakcinētas atbilstoši iepriekš aprakstītajai shēmai, vienu 
revakcināciju veic 2-4 nedēļas pirms paredzamā atnešanās datuma. 

Kā darbojas Porcilis ColiClos? 

Porcilis ColiClos ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, ”apmācot” imūnsistēmu (organisma dabīgo 

aizsargspēju) aizsargāties pret slimību. Porcilis ColiClos satur baktēriju E. coli un C. perfringens 

inaktivētas daļiņas, kas nevar izraisīt slimību. Ievadot Porcilis ColiClos sivēnmātēm vai jauncūkām, 

cūku imūnsistēma atpazīst inaktivētās baktērijas kā ”svešas” un izstrādā pret tām antivielas. Šīs 
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antivielas no sivēnmātes tiek nodotas sivēniem ar pirmpienu, un tās palīdz sivēniem cīnīties pret E. coli 

vai C. perfringens infekciju, ja pēc piedzimšanas tie saskaras ar šīm infekcijām.  

Porcilis ColiClos satur adjuvantu imūnreakcijas veicināšanai. 

Kā noritēja Porcilis ColiClos izpēte? 

Uzņēmums ir iesniedzis datus gan no laboratorijas, gan lauka pētījumiem par šīs vakcīnas iedarbīgumu 

pret abām baktērijām. Lai pierādītu aizsardzību pret E.coli infekciju, tika iesniegti arī pētījumi ar 

Porcilis Porcoli Diluvac Forte, kas ir ES reģistrēta vakcīna un satur tās pašas E. coli daļiņas kā Porcilis 

ColiClos.  

Kāds ir Porcilis ColiClos iedarbīgums šajos pētījumos? 

Ir pierādīts, ka Porcilis ColiClos samazina E. coli vai C. perfringens infekcijas izraisīto krišanu un 

klīniskos simptomus, piemēram, caureju jaundzimušiem sivēniem un nekrotisko enterotoksēmiju 

(smagu zarnu infekciju). Tā var arī samazināt antibakteriālo līdzekļu izmantošanu cūku fermās. 

Kāds pastāv risks, lietojot Porcilis ColiClos?  

Vakcinācijas dienā iespējama ķermeņa temperatūras paaugstināšanās pat par 2°C . Vakcinācijas dienā 

parasti samazinās aktivitāte un zūd apetīte. Dažreiz injekcijas vietā var novērot sāpīgu un cietu 

pietūkumu līdz 10 cm diametrā līdz pat 25 dienām. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Ja zāles nejauši injicējat sev, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību un uzrādiet ārstam zāļu 

lietošanas instrukciju vai zāļu marķējumu. 

Cik ilgam laikam jāpaiet, līdz dzīvnieku drīkst nokaut un gaļu lietot cilvēku 
uzturā (izdalīšanās periods)? 

Izdalīšanās periods ir laiks pēc zāļu ievadīšanas līdz brīdim, kad ārstētos dzīvniekus drīkst nokaut un 

gaļu, olas un pienu lietot cilvēku uzturā. Porcilis ColiClos izdalīšanās periods dzīvnieku produkcijas 

izmantošanai ir nulle dienas. 

Kāpēc Porcilis ColiClos tika apstiprināta?  

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka Porcilis ColiClos ieguvumi pārsniedz tās radīto risku, un 

ieteica izsniegt Porcilis ColiClos reģistrācijas apliecību. Ieguvumu un riska attiecība ir atrodama šā 

EPAR zinātniskā iztirzājuma modulī. 

Cita informācija par Porcilis ColiClos. 

Eiropas Komisija 14/06/2012. izsniedza Porcilis ColiClos reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas 

Savienībā. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz marķējuma/ārējā 

iepakojuma. 

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 14/06/2012. 


