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Rezumat EPAR destinat publicului 

Ecoporc Shiga 
Antigen Stx2e recombinant modificat genetic 

Prezentul document este un rezumat al Raportului european public de evaluare. Scopul documentului 
este să explice modul în care evaluarea efectuată de către Comitetul pentru medicamente de uz 
veterinar (CVMP), în baza documentaţiei furnizate, a condus la recomandările privind condiţiile de 
utilizare. 

Acest document nu poate înlocui o discuţie directă cu medicul veterinar. Dacă aveţi nevoie de informaţii 
suplimentare privind starea de sănătate sau tratamentul animalului dumneavoastră, adresaţi-vă 
medicului veterinar. Dacă doriţi informaţii suplimentare pe baza recomandărilor CVMP, citiţi Dezbaterea 
ştiinţifică (care face parte, de asemenea, din EPAR). 

Ce este Ecoporc Shiga? 

Ecoporc Shiga este un vaccin care conţine o formă a toxinei Shiga (Stx2e), care a fost modificată astfel 
încât să nu mai poată cauza boala. 

Pentru ce se utilizează Ecoporc Shiga? 

Ecoporc Shiga se utilizează la porci începând cu vârsta de patru zile pentru imunizarea activă împotriva 
bolii edematoase, care duce la acumularea de lichide în ţesuturile de la nivelul stomacului şi intestinului. 
Deteriorarea pereţilor vaselor mici de sânge din creier determină apariţia semnelor caracteristice la 
nivelul sistemului nervos. Această deteriorare este provocată de o toxină bacteriană (otravă), cunoscută 
sub numele de toxină Shiga 2e (Stx2e), care este produsă de anumite tulpini de Escherichia coli. Boala 
edematoasă se întâlneşte la nivel global şi apare, de obicei, în primele două săptămâni după înţărcarea 
purceilor, fiind o afecţiune acută (pe termen scurt) care poate conduce la moarte în 24 până la 48 de 
ore. 

Vaccinul se administrează ca injecţie intramusculară unică, de preferat în musculatura gâtului, în 
spatele urechii. Perioada de protecţie începe după 21 de zile după vaccinare şi durează timp de 105 zile. 
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Cum acţionează Ecoporc Shiga? 

Ecoporc Shiga este un vaccin care conţine toxina Stx2e modificată. Atunci când se administrează la 
porci, sistemul imunitar al animalului recunoaşte toxina conţinută în vaccin ca fiind „străină” şi produce 
anticorpi pentru combaterea ei. În viitor, dacă animalele sunt expuse la bacteriile care produc toxina 
nemodificată, sistemul lor imunitar va fi capabil să producă anticorpi pentru combaterea mai rapidă a 
acesteia. Aceasta va ajuta la protejarea împotriva bolii. 

Ecoporc Shiga conţine un adjuvant (hidroxid de aluminiu) pentru stimularea răspunsului imunitar. 

Toxina modificată din vaccin este produsă printr-o metodă cunoscută sub numele de „tehnologia  ADN-
ului recombinant”: este obţinută din bacterii care au primit o genă (ADN), care le face capabile să 
producă această toxină modificată. 

Cum a fost studiat Ecoporc Shiga? 

Eficacitatea vaccinului a fost studiată mai întâi într-o serie de studii de laborator efectuate pe purcei. 
Scopul studiilor a fost de a stabili la cât timp s-a instalat protecţia completă la purcei, durata protecţiei 
împotriva bolii edematoase, precum şi influenţa anticorpilor materni (transmişi de la mamă) asupra 
eficacităţii vaccinului. 

De asemenea, au fost efectuate trei studii de teren pentru a evalua efectul asupra mortalităţii şi 
semnelor clinice ale bolii edematoase la un număr total de 518 purcei care au primit Ecoporc Shiga, în 
comparaţie cu un număr similar de purcei care au primit placebo (injecţie cu preparat inactiv). 

Ce beneficii a prezentat Ecoporc Shiga pe parcursul studiilor? 

Studiile de laborator au arătat că vaccinarea a avut efect complet până la 21 de zile şi că protecţia a 
durat cel puţin 105 zile după injecţie; protecţia nu a fost afectată de anticorpii transmişi de la mamă. 
Studiile de teren au arătat că vaccinul a redus mortalitatea şi semnele clinice ale bolii edematoase, în 
comparaţie cu placebo: în toate cele trei studii, nu a murit niciun purcel dintre cei care au primit 
Ecoporc Shiga, în timp ce 11% dintre purceii care au primit placebo au murit. 

Care sunt riscurile asociate cu Ecoporc Shiga? 

Cele mai frecvente efecte secundare asociate cu Ecoporc Shiga (care pot afecta până la unul din 10 
animale) sunt umflarea uşoară la locul injectării, având o durată de până la 7 zile, şi o uşoară creştere 
a temperaturii corpului de până la două zile după injecţie; ambele efecte dispar fără tratament. 

Pentru lista completă a efectelor secundare raportate asociate cu Ecoporc Shiga, consultaţi prospectul. 

Care sunt măsurile de precauţie pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

În caz de autoinjectare accidentală, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul 
sau eticheta produsului. 

Care este perioada de aşteptare? 

Perioada de aşteptare reprezintă perioada de timp care trebuie să treacă după administrarea 
medicamentului şi înainte ca animalul să fie sacrificat şi carnea, ouăle sau laptele să fie utilizate pentru 
consumul uman. Perioada de aşteptare pentru Ecoporc Shiga este de zero zile. 
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De ce a fost aprobat Ecoporc Shiga? 

Comitetul pentru medicamente de uz veterinar (CVMP) a concluzionat că beneficiile Ecoporc Shiga sunt 
mai mari decât riscurile asociate pentru indicaţiile aprobate şi a recomandat acordarea autorizaţiei de 
introducere pe piaţă pentru acest produs. Raportul beneficiu-risc poate fi găsit în modulul Dezbaterea 
ştiinţifică al prezentului EPAR. 

Alte informaţii despre Ecoporc Shiga: 

Comisia Europeană a acordat o autorizaţie de introducere pe piaţă pentru Ecoporc Shiga, valabilă pe 
întreg teritoriul Uniunii Europene, la 10/04/2013. Informaţiile privind eliberarea pe bază de reţetă a 
acestui produs pot fi găsite pe etichetă/ ambalajul exterior. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în februarie 2013. 
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