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EPAR-samenvatting voor het publiek 

Ecoporc Shiga 
Genetisch gemodificeerd recombinant Stx2e antigeen 

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR). Doel ervan 
is uit te leggen hoe de op de ingediende documentatie gebaseerde beoordeling van het Comité voor 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geleid tot de aanbevelingen wat betreft 
de gebruiksvoorwaarden. 

Dit document vormt geen vervanging voor rechtstreeks overleg met uw dierenarts. Neem contact op 
met uw dierenarts als u meer informatie wilt over de aandoening of behandeling van uw dier. De 
wetenschappelijke discussie waarop de aanbevelingen van het CVMP zijn gebaseerd, is eveneens in het 
EPAR opgenomen. 

Wat is Ecoporc Shiga? 

Ecoporc Shiga is een vaccin dat een vorm van Shiga-toxine (Stx2e) bevat die zodanig is gemodificeerd 
dat deze geen ziekte meer kan veroorzaken. 

Wanneer wordt Ecoporc Shiga voorgeschreven? 

Ecoporc Shiga wordt gebruikt bij varkens vanaf 4 dagen oud voor actieve immunisatie tegen 
oedeemziekte, die vochtophopingen in het weefsel van de maag en darmen veroorzaakt. Beschadiging 
van de wand van kleine bloedvaten in de hersenen veroorzaakt kenmerkende nerveuze symptomen. De 
oorzaak hiervan is een bacteriële toxine (gif) aangeduid als Shiga-toxine 2e (Stx2e) die wordt 
geproduceerd door bepaalde stammen van Escherichia coli. Oedeemziekte komt overal ter wereld voor 
en treedt meestal op tijdens de eerste twee weken na het zogen van de biggen, en is een acute 
(kortdurende) aandoening die binnen 24 tot 48 uur tot de dood kan leiden.  

Het vaccin wordt toegediend als eenmalige injectie in een spier, bij voorkeur de nekspier achter het 
oor. De bescherming begint 21 dagen na vaccinatie en duurt 105 dagen. 

 
7 Westferry Circus ● Canary Wharf ● London E14 4HB ● United Kingdom 

An agency of the European Union     
Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20   
E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu 
 

 
© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 



Hoe werkt Ecoporc Shiga? 

Ecoporc Shiga is een vaccin dat de gemodificeerde toxine Stx2e bevat. Wanneer varkens Ecoporc Shiga 
toegediend krijgen, herkent het immuunsysteem van het dier de toxine in het vaccin als ‘vreemd’ en 
maakt het er antilichamen tegen aan. Na de vaccinatie is het immuunsysteem voortaan in staat sneller 
antilichamen aan te maken wanneer de dieren worden blootgesteld aan de bacteriën die de niet-
gemodificeerde toxine produceren. Dit draagt bij aan de bescherming tegen de ziekte. 

Ecoporc Shiga bevat een adjuvans (aluminiumhydroxide) om een betere reactie op te wekken. 

De gemodificeerde toxine in het vaccin wordt vervaardigd door middel van een methode die bekend 
staat als ‘recombinant-DNA-technologie’: het wordt gemaakt door bacteriën waarin een gen (DNA) is 
ingebracht waardoor de cellen de gemodificeerde toxine produceren. 

Hoe is Ecoporc Shiga onderzocht? 

De werkzaamheid van het vaccin werd eerst onderzocht in een aantal laboratoriumonderzoeken met 
biggen. De onderzoeken hadden tot doel vast te stellen hoe lang het duurde voordat biggen volledig 
beschermd waren, hoe lang de bescherming tegen oedeemziekte duurde alsook wat het effect was van 
maternale antilichamen (die door de moeder worden overgedragen) op de werkzaamheid van het 
vaccin. 

Er werden ook drie veldproeven uitgevoerd om te beoordelen wat het effect op de mortaliteit en de 
klinische symptomen van oedeemziekte was bij in totaal 518 biggen die Ecoporc Shiga toegediend 
kregen ten opzichte van eenzelfde aantal biggen dat placebo (een schijninjectie) kreeg. 

Welke voordelen bleek Ecoporc Shiga tijdens de studies te hebben? 

Uit de laboratoriumonderzoeken bleek dat het volledige effect van de injectie na 21 dagen optrad en dat 
de bescherming ten minste 105 dagen na injectie duurde; door de moeder overgedragen antilichamen 
hadden geen effect op de bescherming. Uit de veldonderzoeken bleek dat het vaccin leidde tot een 
lagere mortaliteit en minder klinische symptomen van oedeemziekte ten opzichte van placebo: in geen 
van de drie onderzoeken stierven er biggen die Ecoporc Shiga toegediend kregen, terwijl tot 11% van 
de biggen die placebo kregen, stierf. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Ecoporc Shiga in?  

De meest voorkomende bijwerkingen na injectie van Ecoporc Shiga (die bij maximaal 1 op 10 dieren 
kunnen optreden) zijn lichte zwelling op de injectieplaats gedurende ten hoogste 7 dagen en een lichte 
verhoging van de lichaamstemperatuur gedurende ten hoogste 2 dagen na injectie; beide verdwijnen 
zonder behandeling. 

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van Ecoporc Shiga. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het 
geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

In geval van onbedoelde zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter 
of het etiket te worden getoond. 
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Hoe lang is de wachttijd? 

De wachttijd is de tijd na toediening van het geneesmiddel die moet worden gewacht voordat het dier 
kan worden geslacht en het vlees kan worden gebruikt voor menselijke consumptie of de eieren of de 
melk kunnen worden gebruikt voor menselijke consumptie. De wachttijd van Ecoporc Shiga is nul 
dagen. 

Waarom is Ecoporc Shiga goedgekeurd?  

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) heeft geconcludeerd dat de 
voordelen van Ecoporc Shiga groter zijn dan de risico's ervan voor de goedgekeurde indicaties en heeft 
geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van Ecoporc Shiga. Een baten-
risicoverhouding vindt u in de module wetenschappelijke discussie van dit EPAR. 

Overige informatie over Ecoporc Shiga 

De Europese Commissie heeft op 10/04/2013 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor 
het in de handel brengen van Ecoporc Shiga verleend. Op het etiket of de buitenverpakking staat of dit 
geneesmiddel al dan niet uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar is. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in februari 2013. 
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