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EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

Ecoporc Shiga 
Ģenētiski modificēts rekombinants Stx2e antigēns 

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 EPAR daļa). 

Kas ir Ecoporc Shiga? 

Ecoporc Shiga ir vakcīna, kas satur Shiga toksīna (STx2e) paveidu, kas modificēts tā, lai vairs nespētu 
izraisīt slimību. 

Kāpēc lieto Ecoporc Shiga? 

Ecoporc Shiga lieto cūkām no četru dienu vecuma aktīvai imunizācijai pret tūskas slimību, kas izraisa 
šķidruma uzkrāšanos kuņģa un zarnu audos. Galvas smadzeņu sīko asinsvadu sieniņas bojājums 
izraisa raksturīgas neiroloģiskas pazīmes. Šo slimību izraisa baktēriju toksīns (inde), ko dēvē par Shiga 
toksīnu 2e (Stx2e) un ko sintezē noteikti Escherichia coli celmi. Tūskas slimība sastopama visā 
pasaulē, un parasti tā rodas divu pirmo nedēļu laikā pēc sivēnu atšķiršanas no sivēnmātes. Šī slimība ir 
akūts stāvoklis, kas var izraisīt nāvi 24–48 stundu laikā. 

Vakcīnu ievada vienreizējas injekcijas veidā muskulī, vēlams kakla muskulī aiz auss. Aizsardzība sākas 
21 dienu pēc vakcinācijas un ilgst 105 dienas. 

Kā darbojas Ecoporc Shiga? 

Ecoporc Shiga ir vakcīna, kas satur modificētu toksīnu Stx2e. Ievadot Ecoporc Shiga cūkām, dzīvnieku 
imūnsistēma atpazīst vakcīnas sastāvā esošo toksīnu kā “svešu” un veido pret to antivielas. Nākotnē, 
ja dzīvnieki saskarsies ar baktērijām, kas sintezē nemodificētu toksīnu, imūnsistēma spēs veidot 
antivielas pret to ātrāk. Tas palīdzēs aizsargāt dzīvnieku pret slimību. 
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Ecoporc Shiga satur adjuvantu (alumīnija hidroksīdu) imūnās reakcijas pastiprināšanai. 

Vakcīnas sastāvā esošais modificētais toksīns tiek ražots ar “rekombinantas DNS tehnoloģijas” 
palīdzību. To sintezē baktērijas, kuras saņēmušas gēnu (DNS), kas padara tās spējīgas sintezēt 
modificētu toksīnu. 

Kā noritēja Ecoporc Shiga izpēte? 

Vakcīnas iedarbīgumu vispirms pētīja vairākos laboratoriskos pētījumos sivēniem. Pētījumu mērķis bija 
noteikt, cik ilgs laiks nepieciešams sivēnu pilnīgai aizsardzībai, cik ilgi saglabājas aizsardzība pret 
tūskas slimību, kā arī mātes antivielu (no mātes saņemto antivielu) ietekme uz vakcīnas iedarbīgumu. 

Veica arī trīs lauka pētījumus, lai novērtētu ietekmi uz tūskas slimības izraisīto mirstību un klīniskajām 
pazīmēm kopumā 518 sivēniem, kuri saņēmuši Ecoporc Shiga, salīdzinot ar līdzīgu skaitu sivēnu, kas 
saņēmuši placebo (neīsta līdzekļa injekciju). 

Kāds ir Ecoporc Shiga iedarbīgums šajos pētījumos? 

Laboratorijas pētījumos pierādīja, ka injekcija pilnībā iedarbojās pēc 21 dienas, un aizsardzība ilga 
vismaz 105 dienas pēc injekcijas; no mātes saņemtās antivielas aizsardzību neietekmēja. Lauka 
pētījumos pierādīja, ka vakcīna, salīdzinot ar placebo, samazināja tūskas slimības izraisīto mirstību un 
klīniskās pazīmes: visos trīs pētījumos neviens no Ecoporc Shiga saņēmušajiem sivēniem nenomira, 
bet 11 % sivēnu, kas saņēma placebo, nomira. 

Kāds pastāv risks, lietojot Ecoporc Shiga?  

Visbiežāk sastopamās nevēlamās blakusparādības pēc Ecoporc Shiga injekcijas (kas var rasties līdz 1 
no 10 dzīvniekiem) ir viegls, līdz septiņām dienām ilgs pietūkums injekcijas vietā un nedaudz 
paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz divām dienām ilgi pēc injekcijas; abas nevēlamās 
blakusparādības izzūd bez ārstēšanas. 

Pilns visu Ecoporc Shiga izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā. 

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

Nejaušas pašinjekcijas gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam 
lietošanas instrukcija vai marķējums. 

Kāds ir izdalīšanās periods? 

Izdalīšanās periods ir laiks, kādam jāpaiet pēc zāļu lietošanas, līdz dzīvnieku drīkst nokaut un gaļu, 
olas vai pienu lietot cilvēku uzturā. Neizmantošanas periods cilvēka uzturā pēc Ecoporc Shiga 
lietošanas ir nulle dienas. 

Kāpēc Ecoporc Shiga tika apstiprinātas?  

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka Ecoporc Shiga sniegtie ieguvumi apstiprināto indikāciju 
gadījumā pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt Ecoporc Shiga reģistrācijas apliecību. 
Informācija par ieguvumu un riska attiecību ir atrodama šā EPAR zinātnisko apspriežu modulī. 
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Cita informācija par Ecoporc Shiga. 

Eiropas Komisija 10.04.2013 izsniedza Ecoporc Shiga reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas 
Savienībā. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz marķējuma/ārējā 
iepakojuma. 

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2013. gada februārī. 
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