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Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku 

Ecoporc Shiga 
Antiġen ġenetikament immodifikat rikombinanti ta’ Stx2e  

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni. L-għan tiegħu huwa 
li jispjega kif il-valutazzjoni mwettqa mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju 
(CVMP) abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, wasslet għar-rakkomandazzjonijiet dwar il-
kundizzjonijiet tal-użu. 

Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb'wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk 
teħtieġ iktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew it-trattament tal-annimal tiegħek, 
ikkuntattja lill-veterinarju tiegħek. Jekk tixtieq iktar informazzjoni relatata mar-rakkomandazzjonijiet 
tas-CVMP, aqra d-Diskussjoni Xjentifika (parti wkoll mill-EPAR). 

X’inhu Ecoporc Shiga? 

Ecoporc Shiga huwa vaċċin li fih forma tat-tossin Shiga (Stx2e) li ġie modifikat sabiex ma jkunx jista' 
jibqa’ jikkawża mard. 

Għal xiex jintuża Ecoporc Shiga? 

Ecoporc Shiga jintuża fil-ħnieżer minn età ta’ 4 ijiem għall-immunizzazzjoni attiva kontra l-marda tal-
edema, li twassal biex jakkumulaw fluwidi fit-tessuti tal-istonku u tal-imsaren. Ħsara lill-ħajt tal-vini ż-
żgħar fil-moħħ twassal għal sinjali nervużi karatteristiċi. Dan huwa kkawżat minn tossin batterjali 
(velenu) magħruf bħala t-tossin Shiga 2e (Stx2e) li jiġi prodott minn ċerti razez ta’ Escherichia coli. Il-
marda tal-edema tinsab madwar id-dinja u ġeneralment isseħħ fl-ewwel ġimagħtejn wara l-ftim tal-
qżieqeż, u hija kondizzjoni akuta (għal żmien qasir) li tista' twassal għall-mewt fi żmien 24 sa 
48 siegħa. 

Il-vaċċin jingħata bħala injezzjoni unika fil-muskolu, preferibbilment fil-muskolu tal-għonq wara l-
widna. Il-protezzjoni tibda 21 jum wara t-tilqima u ddum 105 ijiem. 

Kif jaħdem Ecoporc Shiga? 

Ecoporc Shiga huwa vaċċin li fih it-tossin modifikat Stx2e. Meta Ecoporc Shiga jingħata lill-ħnieżer, is-
sistema immuni tal-annimal tagħraf lit-tossin fil-vaċċin bħala ‘barrani' u tipproduċi antikorpi kontrih. 
Fil-futur, jekk l-annimali jiġu esposti għall-batterji li jipproduċu t-tossin mhux modifikat, is-sistema 
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immuni tkun tista' tagħmel antikorpi kontrih b’mod aktar mgħaġġel. Dan se jgħin biex jipproteġi kontra 
l-marda. 

Ecoporc Shiga fih aġġuvant (aluminium hydroxide) biex itejjeb ir-rispons immuni. 

It-tossin modifikat fil-vaċċin ġie prodott b'metodu magħruf bħala 'teknoloġija rikombinanti tad-DNA': 
jiġi magħmul minn batterji li jkunu rċevew ġene (DNA) li jġiegħlhom jipproduċu t-tossin modifikat. 

Kif ġie studjat Ecoporc Shiga? 

L-effikaċja tal-vaċċin ġiet l-ewwel studjata f'għadd ta' studji fil-laboratorju fuq il-qżieqeż. L-għan tal-
istudji kien li jistabbilixxu t-tul ta’ żmien biex il-qżieqeż ikunu kompletament protetti, it-tul ta’ żmien li 
l-protezzjoni kontra l-marda tal-edema ddum kif ukoll l-influwenza ta' antikorpi materni (trażmessi 
mill-omm) fuq l-effikaċja tal-vaċċin. 

Saru wkoll tliet provi fuq il-post biex jevalwaw l-effett fuq il-mortalità u s-sinjali kliniċi tal-marda tal-
edema f'total ta' 518-il qażquż li kienu qed jirċievu Ecoporc Shiga meta mqabbla ma' għadd simili ta' 
qżieqeż li kienu qed jirċievu plaċebo (injezzjoni finta). 

Liema benefiċċju wera Ecoporc Shiga waqt l-istudji li twettqu? 

L-istudji fil-laboratorju urew li l-injezzjoni laħqet l-effett sħiħ tagħha wara 21 jum, u li l-protezzjoni 
damet għal mill-inqas 105 ijiem wara l-injezzjoni; il-protezzjoni ma ġietx affettwata minn antikorpi 
trażmessi mill-omm. L-istudji fuq il-post urew li l-vaċċin naqqas il-mortalità u s-sinjali kliniċi tal-marda 
tal-edema meta mqabbla ma' plaċebo: fit-tliet studji kollha l-ebda qażquż li kien qed jirċievi Ecoporc 
Shiga ma miet, filwaqt li sa 11% tal-qżieqeż li rċevew plaċebo mietu. 

X’riskji huma assoċjati ma’ Ecoporc Shiga? 

L-aktar effetti sekondarji komuni wara l-injezzjoni ta’ Ecoporc Shiga (li jistgħu jaffettwaw sa annimal 1 
minn kull 10) huma nefħa ħafifa, li ddum mhux aktar minn 7 ijiem, fis-sit tal-injezzjoni u żieda żgħira 
fit-temperatura tal-ġisem ta’ mhux aktar minn jumejn  wara l-injezzjoni; it-tnejn li huma jgħibu 
mingħajr kura. 

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji kollha rrapportati b’Ecoporc Shiga, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt 
mal-annimal? 

Fil-każ li aċċidentalment tinjetta lilek innifsek, fittex parir mediku minnufih u uri l-fuljett ta’ tagħrif jew 
it-tikketta lit-tabib. 

Kemm għandu jdum il-perjodu ta’ tiżmim? 

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien permess wara l-għoti tal-mediċina u qabel ma l-annimal jista' 
jinqatel u l-laħam tiegħu jintuża għall-konsum mill-bniedem jew qabel il-bajd jew il-ħalib ikun jista' 
jintuża għall-konsum mill-bniedem. Il-perjodu ta’ tiżmim għal Ecoporc Shiga huwa ta’ xejn ġranet. 

Għaliex ġie approvat Ecoporc Shiga?  

Il-Kumitat għal Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) ikkonkluda li l-benefiċċji ta’ Ecoporc 
Shiga jegħlbu r-riskji għall-indikazzjonijiet approvati u rrakkomanda li Ecoporc Shiga jingħata 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Il-bilanċ tal-benefiċċju/riskju jista' jinstab fil-modulu tad-
diskussjoni xjentifika ta’ dan l-EPAR. 
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Tagħrif ieħor dwar Ecoporc Shiga: 

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida madwar l-Unjoni Ewropea għal 
Ecoporc Shiga fi 10/04/2013. L-informazzjoni dwar l-istat tal-preskrizzjoni ta’ dan il-prodott tista’ tiġi 
kkonsultata fuq it-tikketta jew fuq il-qoxra tal-pakkett. 

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi Frar 2013. 
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