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EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

Vepured 
E. coli verotoksīna vakcīna (inaktivēts rekombinants) 

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Vepured.  Tajā ir paskaidrots, 
kā aģentūra ir novērtējusi šīs veterinārās zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā (ES) un 
ieteiktu to lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts, lai sniegtu praktiskus ieteikumus par Vepured 
lietošanu. 

Lai iegūtu praktisku informāciju par Vepured lietošanu, dzīvnieku īpašniekiem vai audzētājiem jāizlasa 
zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kas ir Vepured un kāpēc tās lieto? 

Vepured ir veterinārā vakcīna, kuru lieto, lai aizsargātu sivēnus pret plaušu tūskas slimību (ko izraisa 
E. coli producētais verotoksīns 2e), kā arī lai samazinātu dienas ķermeņa svara pieauguma zudumu 
līdz nokaušanai. Plaušu tūskas slimību izraisa bakteriāls toksīns (inde), ko sauc par verotoksīnu 2e un 
kuru ražo noteikti Escherichia coli celmi. Tas bojā asinsvadus, izraisot šķidruma uzkrāšanos kuņģa un 
zarnu audos un ietekmējot asins piegādi galvas smadzenēm, un var izraisīt nāvi 24 līdz 48 stundu 
laikā. Plaušu tūskas slimība ir sastopama visā pasaulē un sivēniem parasti rodas dzīves pirmo dažu 
nedēļu laikā. 

Vepured satur verotoksīnu 2e, kas ir ticis modificēts un inaktivēts, lai vairs nevarētu izraisīt 
saslimšanu. 

Kā lieto Vepured? 

Vepured ir pieejamas kā suspensija injekcijām, un tās var iegādāties tikai pret recepti. Vakcīnu ievada 
sivēniem no 2 dienu vecuma vienreizējas injekcijas veidā kakla muskulī. Imunitāte sākas 21 dienu pēc 
vakcinēšanas un ilgst 112 dienas. 

Kā Vepured darbojas? 

Vepured ir vakcīna, kas satur modificētu, inaktivētu verotoksīnu 2e. Lietojot Vepured cūkām, 
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dzīvnieku imūnsistēma atpazīst vakcīnas sastāvā esošo toksīnu kā “svešu” un veido pret to antivielas. 
Turpmāk, ja dzīvnieki saskarsies ar baktērijām, kas ražo nemodificētu toksīnu, to imūnsistēma spēs 
ātrāk izstrādāt antivielas pret toksīnu. Šādi tiks panākta aizsardzība pret slimību. 

Vepured arī satur “palīgvielas” (alumīnija hidroksīdu un DEAE dekstrānu), kas pastiprina imūnsistēmas 
atbildes reakciju. 

Kādi Vepured ieguvumi bija uzrādīti pētījumos? 

Lauka pētījumā ar 2–3 dienas veciem sivēniem, no kuriem 1173 sivēni bija vakcinēti ar Vepured un 
1048 sivēniem bija ievadīta injekcijas imitācija, tika pierādīts, ka Vepured novērsa praktiski visu 
sivēnu nāvi no plaušu tūskas slimības 115 dienu periodā un nozīmīgi mazināja slimības pazīmes, 
tostarp apgrūtinātu elpošanu, tūsku (šķidruma uzkrāšanos) un ar nervu sistēmu saistītās pazīmes. 
Vepured arī samazināja svara zudumu cūkām slimības skartajos ganāmpulkos. 

Kāds risks pastāv, lietojot Vepured? 

Visbiežāk novērotās Vepured blakusparādības (vairāk nekā 1 dzīvniekam no 10) ir viegls iekaisums 
injekcijas vietā, kas pāriet bez ārstēšanas 3 dienu laikā pēc vakcinācijas, viegla nomāktība 
vakcinācijas dienā un ķermeņa temperatūras paaugstināšanās par ne vairāk kā 1,1 °C; temperatūra 
normalizējas 1 dienas laikā. 

Pilns ierobežojumu saraksts atrodams zāļu lietošanas instrukcijā. 

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

Īpaši piesardzības pasākumi nav nepieciešami. 

Kāds ir ierobežojumu periods produktīvajiem dzīvniekiem? 

Ierobežojumu periods ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas brīža līdz dzīvnieka kaušanai un 
gaļas lietošanai cilvēku uzturā. 

Ierobežojumu periods gaļai no cūkām, kas ārstētas ar Vepured, ir “nulle” dienas, kas nozīmē, ka 
obligātais nogaidīšanas laiks netiek piemērots. 

Kāpēc Vepured tika apstiprinātas? 

Aģentūras Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvums, lietojot Vepured, pārsniedz šo zāļu 
radīto risku, un ieteica tās apstiprināt lietošanai ES. 

Cita informācija par Vepured 

Eiropas Komisija 17/08/2017. apstiprināja Vepured reģistrāciju, kas derīga visā Eiropas Savienībā. 

Pilns Vepured EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par 
ārstēšanu ar Vepured dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem atrodama zāļu lietošanas instrukcijā vai 
sazinoties ar veterinārārstu vai farmaceitu. 

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2017. gada jūnijā. 
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