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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Vepured 
Szczepionka zawierająca werotoksynę E. coli (inaktywowana, rekombinowana) 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) 
dotyczącego produktu Vepured.  Wyjaśnia, jak Agencja oceniła ten lek weterynaryjny przed 
zarekomendowaniem dopuszczenia go do obrotu w Unii Europejskiej (UE) oraz zatwierdzeniem 
warunków jego stosowania. Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej 
stosowania produktu Vepured. 

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania produktu Vepured właściciele lub 
opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem 
weterynarii lub farmaceutą. 

Co to jest produkt Vepured i w jakim celu się go stosuje? 

Produkt Vepured jest szczepionką weterynaryjną stosowaną w celu ochrony prosiąt przed chorobą 
obrzękową (wywoływaną przez werotoksynę 2e wytwarzaną przez E. coli) oraz redukcji dziennego 
spadku masy ciała do momentu uboju. Choroba obrzękowa jest wywoływana przez toksynę (truciznę) 
bakteryjną znaną jako werotoksyna 2e, wytwarzaną przez niektóre szczepy bakterii Escherichia coli. W 
jej wyniku dochodzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych, co powoduje gromadzenie się płynów w 
tkankach żołądka i jelita oraz wpływa na dopływ krwi do mózgu, i może doprowadzić do śmierci w ciągu 
24–48 godzin. Choroba obrzękowa występuje na całym świecie i zazwyczaj pojawia się w ciągu 
pierwszych kilku tygodni życia prosiąt. 

Produkt Vepured zawiera werotoksynę 2e, która została zmodyfikowana i inaktywowana, tak by nie 
mogła wywoływać już choroby. 

Jak stosować produkt Vepured? 

Produkt Vepured jest dostępny w postaci zawiesiny do wstrzykiwań, i wydaje się go wyłącznie z 
przepisu lekarza. Produkt Vepured jest podawany prosiętom od drugiego dnia życia jako pojedyncze 
wstrzyknięcie domięśniowe w szyję. Działanie ochronne rozpoczyna się 21 dni po szczepieniu i trwa 
112 dni. 
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Jak działa produkt Vepured? 

Produkt Vepured jest szczepionką zawierającą zmodyfikowaną, inaktywowaną werotoksynę 2e. Po 
podaniu świniom produktu Vepured układ odpornościowy zwierząt rozpoznaje zawartą w szczepionce 
toksynę jako „obcą” i wytwarza przeciwko niej przeciwciała. W przyszłości, w przypadku kontaktu 
zwierząt z bakteriami wytwarzającymi niezmodyfikowaną toksynę, ich układ odpornościowy będzie w 
stanie szybciej wytworzyć przeciwciała przeciwko tej toksynie. Pomoże to chronić zwierzęta przed 
chorobą. 

Produkt Vepured zawiera adiuwanty (wodorotlenek glinu i DEAE-dekstran) w celu wzmocnienia 
odpowiedzi układu odpornościowego. 

Jakie korzyści ze stosowania produktu Vepured zaobserwowano w 
badaniach? 

W badaniach terenowych z udziałem prosiąt w wieku 2 do 3 dni, z których 1173 zaszczepiono 
produktem Vepured, a 1048 wstrzyknięto placebo (leczenie pozorowane), wykazano, że na przestrzeni 
115 dni produkt Vepured zapobiegł śmierci praktycznie wszystkich prosiąt z powodu choroby 
obrzękowej, przy czym stwierdzono znaczne zmniejszenie objawów choroby, w tym trudności w 
oddychaniu i obrzęku (zatrzymania płynów), a także objawów związanych z układem nerwowym. 
Produkt Vepured powodował także redukcję spadku masy ciała świń w stadach dotkniętych chorobą. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Vepured? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu Vepured (które mogą 
występować u więcej niż 1 zwierzęcia na 10) to: łagodny stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia, który 
ustępuje samoistnie w ciągu 3 dni po zaszczepieniu, oraz wzrost temperatury ciała o maksymalnie 1,1 
°C, przy czym w ciągu 1 doby następuje powrót do prawidłowej temperatury. 

Pełny wykaz ograniczeń znajduje się w ulotce informacyjnej. 

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

Brak specjalnych środków ostrożności. 

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności? 

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a 
mięso może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. 

Okres karencji dla mięsa pochodzącego od świń leczonych produktem Vepured wynosi „zero” dni, co 
oznacza, że nie ma obowiązkowego czasu oczekiwania. 

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Vepured? 

Komitet ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CVMP) Agencji uznał, że korzyści ze stosowania 
produktu Vepured przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE. 

Inne informacje dotyczące produktu Vepured: 

W dniu 17/08/2017 r. Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie produktu Vepured do 
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obrotu ważne w całej UE. 

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Vepured znajduje się na stronie internetowej Agencji: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Vepured właściciele lub 
opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem 
weterynarii lub farmaceutą. 

Data ostatniej aktualizacji: czerwiec 2017 r. 
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