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Povzetek EPAR za javnost 

Vepured 
Cepivo z verotoksoidom iz E. coli (inaktivirano rekombinantno) 

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Vepured.  Pojasnjuje, 
kako je agencija ocenila to zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, na podlagi česar je priporočila 
njegovo odobritev v Evropski uniji (EU) in pogoje njegove uporabe. Povzetek ni namenjen 
zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi. 

Za praktične informacije o uporabi zdravila Vepured naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za 
uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom. 

Kaj je zdravilo Vepured in za kaj se uporablja? 

Zdravilo Vepured je cepivo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja za zaščito pujskov pred 
edemskimi boleznimi (ki jih povzroča verotoksin 2e iz E. coli) in za zmanjšanje izgube dnevnega 
pridobivanja telesne mase do zakola. Edemsko bolezen povzroči bakterijski toksin (strup), znan kot 
verotoksin 2e in ga proizvajajo določeni sevi bakterije Escherichia coli. Posledica je poškodba krvnih 
žil, kar povzroči nabiranje tekočine v tkivih trebuha in črevesja in vpliva na oskrbo možganov s krvjo 
ter lahko povzroči pogin v 24 do 48 urah. Edemska bolezen je prisotna po vsem svetu in se običajno 
pojavi v prvih nekaj tednih življenja pujskov. 

Zdravilo Vepured vsebuje verotoksin 2e, ki je bil modificiran in inaktiviran, tako da ne more več 
povzročiti bolezni. 

Kako se zdravilo Vepured uporablja? 

Zdravilo Vepured je na voljo v obliki suspenzije za injiciranje in se predpisuje in izdaja le na recept. 
Zdravilo Vepured se daje pujskom, starejšim od dveh dni, kot enkratna injekcija v vratno mišico. 
Zaščita se začne 21 dni po cepljenju in traja 112 dni. 

Kako zdravilo Vepured deluje? 

Zdravilo Vepured je cepivo, ki vsebuje modificiran, inaktiviran verotoksin 2e. Ko pujski prejmejo 
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zdravilo Vepured, njihov imunski sistem prepozna toksin, ki ga vsebuje cepivo, kot tujek in proti njemu 
tvori protitelesa. Če bo v prihodnosti žival ponovno izpostavljena bakteriji, ki proizvaja nemodificiran 
toksin, bo njen imunski sistem tako hitreje tvoril protitelesa proti toksinu, kar bo pripomoglo k obrambi 
pred boleznijo. 

Zdravilo Vepured vsebuje tudi „adjuvansa“ (aluminijev hidroksid in DEAE-dekstran) za povečanje 
imunskega odziva. 

Kakšne koristi je zdravilo Vepured izkazalo v študijah? 

Terenska študija, ki je vključevala od 2 do 3 dni stare pujske, od katerih je bilo 1 173 cepljenih z 
zdravilom Vepured, 1 048 pa je prejelo injekcijo brez zdravilne učinkovine, je pokazala, da je zdravilo 
Vepured preprečilo pogin skoraj vseh pujskov z edemsko boleznijo v obdobju 115 dni, občutno pa so se 
zmanjšali tudi znaki bolezni, ki so vključevali oteženo dihanje, edem (zastajanje vode) in znake, 
povezane z živčnim sistemom. Zdravilo Vepured je zmanjšalo tudi izgubo telesne mase pri prašičih v 
čredah, prizadetih s to boleznijo. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Vepured? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Vepured (ki lahko prizadenejo več kot 1 od 10 živali) so blago 
vnetje na mestu injiciranja, ki izzveni brez zdravljenja v treh dneh po cepljenju, blaga depresija na dan 
cepljenja in dvig telesne temperature za največ 1,1°C, ki se v enem dnevu povrne na normalno. 

Za celoten seznam omejitev glejte navodilo za uporabo. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

Ni posebnih previdnostnih ukrepov. 

Kako dolgo traja karenca pri živalih, namenjenih za proizvodnjo hrane? 

Karenca je čas, ki mora preteči po uporabi zdravila, preden se lahko žival zakolje in meso uporabi za 
prehrano ljudi. 

Karenca za meso prašičev, zdravljenih z zdravilom Vepured, je nič dni, kar pomeni, da ni obvezne 
čakalne dobe. 

Zakaj je bilo zdravilo Vepured odobreno? 

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri agenciji je zaključil, da so koristi 
zdravila Vepured večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu Vepured 

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Vepured, veljavno po vsej Evropski uniji, izdala 
17/08/2017. 

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila Vepured je na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Za več 
informacij o zdravljenju z zdravilom Vepured naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za 
uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom. 
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Povzetek je bil nazadnje posodobljen junija 2017. 


	Kaj je zdravilo Vepured in za kaj se uporablja?
	Kako se zdravilo Vepured uporablja?
	Kako zdravilo Vepured deluje?
	Kakšne koristi je zdravilo Vepured izkazalo v študijah?
	Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Vepured?
	Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?
	Kako dolgo traja karenca pri živalih, namenjenih za proizvodnjo hrane?
	Zakaj je bilo zdravilo Vepured odobreno?
	Druge informacije o zdravilu Vepured

