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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

Ecoporc Shiga 
geneticky modifikovaný rekombinantný antigén Stx2e 

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy. Vysvetľuje, akým spôsobom Výbor 
pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) vykonal hodnotenie na základe predložených dokumentov, 
a tak dospel k odporúčaniam, ako používať liek. 

Tento dokument nemôže nahradiť osobný rozhovor s veterinárom. Ďalšie informácie o ochorení vášho 
zvieraťa alebo o jeho liečbe vám poskytne veterinár. Ak potrebujete v súvislosti s odporúčaniami 
výboru CVMP viac informácií, prečítajte si vedeckú rozpravu (súčasť správy EPAR). 

Čo je očkovacia látka Ecoporc Shiga? 

Ecoporc Shiga je očkovacia látka, ktorá obsahuje formu Shiga toxínu (Stx2e) upravenú tak, aby 
nemohla vyvolať ochorenie. 

Na čo sa očkovacia látka Ecoporc Shiga používa? 

Očkovacia látka Ecoporc Shiga sa používa na aktívnu imunizáciu ošípaných vo veku od 4 dní proti 
edémovému ochoreniu, ktoré vedie k akumulácii tekutín v tkanivách žalúdka a čriev. Poškodenie stien 
malých krvných ciev v mozgu vedie k typickým nervovým príznakom. Spôsobuje ho bakteriálny toxín 
(jed) známy ako Shiga toxín 2e (Stx2e), ktorý tvoria niektoré kmene baktérie Escherichia coli. Edémové 
ochorenie sa vyskytuje na celom svete a zvyčajne sa objavuje počas prvých dvoch týždňov po 
odstavení prasiatok. Ide o akútne (krátkodobé) ochorenie, ktoré môže spôsobiť uhynutie v priebehu 24 
až 48 hodín.  

Očkovacia látka sa podáva ako jedna injekcia do svalu, ideálne do svalu krku za uchom. Ochrana 
začína 21 dní po očkovaní a trvá 105 dní. 

Akým spôsobom očkovacia látka Ecoporc Shiga účinkuje? 

Ecoporc Shiga je očkovacia látka obsahujúca upravený toxín Stx2e. Keď sa očkovacia látka Ecoporc 
Shiga podá ošípaným, imunitný systém zvieraťa rozpozná toxín obsiahnutý v očkovacej látke ako cudzí 
a vytvorí proti nemu protilátky. Ak je zviera v budúcnosti vystavené baktériám tvoriacim neupravený 
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toxín, imunitný systém bude schopný proti nemu rýchlejšie vytvoriť protilátky. To pomáha pri ochrane 
proti tejto chorobe. 

Očkovacia látka Ecoporc Shiga obsahuje adjuvans (hydroxid hlinitý) na zvýšenie imunitnej reakcie. 

Upravený toxín v očkovacej látke sa vyrába metódou nazývanou technológia rekombinantnej DNA: 
vyrábajú ho baktérie, do ktorých bol vložený gén (DNA), a preto môžu produkovať upravený toxín. 

Akým spôsobom bola očkovacia látka Ecoporc Shiga skúmaná? 

Účinnosť očkovacej látky sa najprv skúmala vo viacerých laboratórnych štúdiách u prasiatok. Účelom 
štúdií bolo stanoviť, ako dlho trvá dosiahnutie úplnej ochrany prasiatok, ako dlho trvá ochrana proti 
edémovému ochoreniu, ako aj vplyv materských protilátok (prenášaných z matky) na účinnosť 
očkovacej látky. 

Uskutočnili sa aj tri terénne skúšania na vyhodnotenie vplyvu na úmrtnosť a na klinické príznaky 
edémového ochorenia u celkového počtu 518 prasiatok, ktoré boli zaočkované očkovacou látkou 
Ecoporc Shiga, v porovnaní s podobným počtom prasiatok, ktoré dostali placebo (injekciu bez účinnej 
látky). 

Aký prínos preukázala očkovacia látka Ecoporc Shiga v týchto štúdiách? 

Laboratórne štúdie preukázali, že plný účinok injekcie sa dostavil po 21 dňoch a že ochrana trvala 
aspoň 105 dní po injekcii. Ochrana nebola ovplyvnená protilátkami prenesenými z matky. Terénne 
štúdie preukázali, že očkovacia látka znížila úmrtnosť a klinické príznaky edémového ochorenia 
v porovnaní s placebom: ani v jednej z troch štúdií neuhynuli žiadne prasiatka, Ktoré boli zaočkované 
očkovacou látkou Ecoporc Shiga. Naopak, uhynulo 11 % prasiatok, ktoré dostali placebo. 

Aké riziká sa spájajú s užívaním očkovacej látky Ecoporc Shiga?  

Najčastejšie vedľajšie účinky po podaní injekcie s očkovacou látkou Ecoporc Shiga (ktoré môžu 
postihovať až 1 z 10 zvierat) sú mierny opuch v mieste podania injekcie trvajúci najviac 7 dní a mierne 
zvýšenie telesnej teploty počas maximálne dvoch dní po podaní injekcie. Oba vedľajšie účinky zmiznú 
bez liečby. 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní očkovacej látky Ecoporc Shiga sa 
nachádza v písomnej informácii pre používateľov. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce očkovaciu 
látku alebo osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Ak si náhodne podáte injekciu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu pre 
používateľov alebo obal lekárovi. 

Aká je ochranná lehota? 

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku, skôr než možno zviera zabiť a mäso použiť 
na ľudskú spotrebu alebo skôr než možno na ľudskú spotrebu použiť vajcia alebo mlieko. Ochranná 
lehota pre očkovaciu látku Ecoporc Shiga je nula dní. 
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Prečo bola očkovacia látka Ecoporc Shiga povolená?  

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) dospel k záveru, že prínosy očkovacej látky Ecoporc 
Shiga sú v schválených indikáciách väčšie než riziko spojené s jeho používaním, a odporučil udeliť 
povolenie na uvedenie očkovacej látky Ecoporc Shiga na trh. Pomer prínosu a rizika je uvedený v časti 
venovanej vedeckej rozprave tejto správy EPAR. 

Ďalšie informácie o očkovacej látke Ecoporc Shiga 

Dňa 10/04/2013 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie očkovacej látky Ecoporc Shiga na trh 
platné v celej Európskej únii. Informácie o predpisovaní tejto očkovacej látky sú uvedené na označení 
obalu alebo na vonkajšom obale. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: február 2013 
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