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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Ecoporc Shiga 
Modyfikowany genetycznie, rekombinowany antygen Stx2e 

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego. Jego 
celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów 
Leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji doprowadziła do ustalenia zaleceń 
dotyczących warunków stosowania produktu leczniczego. 

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia lub leczenia zwierzęcia należy skontaktować się z 
weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CVMP należy zapoznać 
się z dyskusją naukową (również częścią EPAR). 

Co to jest lek Ecoporc Shiga? 

Produkt Ecoporc Shiga jest szczepionką zawierającą toksynę Shiga (Stx2e) w postaci zmodyfikowanej 
w taki sposób, aby nie wywoływała już choroby. 

W jakim celu stosuje się lek Ecoporc Shiga? 

Produkt Ecoporc Shiga jest stosowany u świń w wieku 4 dni i starszych, w celu aktywnej immunizacji 
przeciwko chorobie obrzękowej, w której dochodzi do gromadzenia się płynów w tkankach żołądka i 
jelita. Uszkodzenie ściany małych naczyń krwionośnych w mózgu skutkuje występowaniem 
charakterystycznych oznak neurologicznych. Choroba ta jest wywoływana jest przez toksynę (truciznę) 
bakteryjną znaną jako toksyna Shiga 2e (Stx2e), produkowaną przez niektóre szczepy bakterii 
Escherichia coli. Choroba obrzękowa, która występuje na całym świecie i zwykle pojawia się w ciągu 
pierwszych dwóch tygodni po odstawieniu prosiąt, jest ostrym (krótkotrwałym) schorzeniem mogącym 
prowadzić do śmierci w ciągu 24–48 godzin.  

Szczepionkę podaje się w postaci pojedynczego wstrzyknięcia domięśniowego, najlepiej w mięśnie 
karku za uchem zwierzęcia. Ochrona rozpoczyna się po 21 dniach od szczepienia i utrzymuje się przez 
105 dni. 
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Jak działa lek Ecoporc Shiga? 

Produkt Ecoporc Shiga jest szczepionką zawierającą zmodyfikowaną toksynę Stx2e. Po podaniu 
produktu świni jej układ odpornościowy rozpoznaje toksynę zawartą w szczepionce jako substancję 
„obcą” i produkuje przeciwciała skierowane przeciwko niej. W przypadku narażenia na bakterie 
produkujące niezmodyfikowaną toksynę układ odpornościowy zwierzęcia będzie w stanie szybciej 
wyprodukować odpowiednie przeciwciała. Pomoże to w ochronie przed chorobą. 

Produkt Ecoporc Shiga zawiera adjuwant (wodorotlenek glinu) mający na celu wzmocnienie odpowiedzi 
układu odpornościowego. 

Zmodyfikowana toksyna zawarta w szczepionce jest produkowana z zastosowaniem metody znanej 
jako technologia rekombinacji DNA. Jest ona wytwarzana przez bakterie, które otrzymały gen (DNA) 
umożliwiający produkcję zmodyfikowanej toksyny. 

Jak badano lek Ecoporc Shiga? 

Skuteczność szczepionki badano najpierw w szeregu badań laboratoryjnych z udziałem prosiąt. Celem 
tych badań było ustalenie czasu potrzebnego do uzyskania pełnej ochrony prosiąt przed chorobą 
obrzękową, czasu trwania tej ochrony oraz wpływu przeciwciał matczynych (przeniesionych od lochy) 
na skuteczność szczepionki. 

Przeprowadzono również trzy badania populacyjne mające na celu ustalenie wpływu szczepienia na 
śmiertelność i oznaki kliniczne choroby obrzękowej u łącznej liczby 518 prosiąt, które otrzymały 
produkt Ecoporc Shiga, w porównaniu z podobną liczbą prosiąt, które otrzymały placebo (leczenie 
pozorowane). 

Jakie korzyści ze stosowania leku Ecoporc Shiga zaobserwowano w 
badaniach? 

Badania laboratoryjne wykazały, że pełny efekt wstrzyknięcia szczepionki występował po upływie 
21 dni, a czas trwania ochrony wynosił co najmniej 105 dni od wykonania wstrzyknięcia. Przeciwciała 
przeniesione od matki nie miały wpływu na wytworzoną ochronę. Badania populacyjne wykazały, że 
szczepionka zmniejsza śmiertelność i nasilenie oznak klinicznych choroby obrzękowej w porównaniu z 
placebo. W żadnym z trzech badań nie odnotowano śmierci prosiąt, które otrzymały produkt Ecoporc 
Shiga, natomiast w grupie przyjmującej placebo padło 11% prosiąt. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Ecoporc Shiga?  

Najczęstsze działania niepożądane występujące po wstrzyknięciu produktu Ecoporc Shiga (u 
maksymalnie 1 na 10 zwierząt) to: łagodny obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, utrzymujący się przez 
maks. 7 dni, oraz niewielki wzrost temperatury ciała przez maks. dwa dni od wstrzyknięcia. Oba objawy 
ustępują samoistnie. 

Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu Ecoporc Shiga znajduje się w 
ulotce dla użytkownika. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

W razie przypadkowego zastosowania szczepionki u ludzi należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc 
lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. 
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Jaki jest okres karencji? 

Okres karencji to czas, jaki powinien upłynąć od podania leku do momentu uboju zwierzęcia i 
pozyskania mięsa do konsumpcji przez ludzi albo do momentu pozyskania jaj lub mleka do konsumpcji 
przez ludzi. Okres karencji w przypadku produktu Ecoporc Shiga wynosi zero dni. 

Na jakiej podstawie zatwierdzono lek Ecoporc Shiga?  

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) stwierdził, że korzyści płynące ze 
stosowania produktu Ecoporc Shiga w zatwierdzonych wskazaniach przewyższają ryzyko, i zalecił 
wydanie pozwolenia na dopuszczenie produktu Ecoporc Shiga do obrotu. Opis stosunku korzyści do 
ryzyka można znaleźć w module zawierającym dyskusję naukową, będącym częścią niniejszego 
sprawozdania EPAR. 

Inne informacje dotyczące leku Ecoporc Shiga: 

W dniu 10/04/2013 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Ecoporc 
Shiga do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacje na temat kategorii dostępności tego 
produktu znajdują się na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym. 

Data ostatniej aktualizacji: luty 2013 r. 
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