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Enteroporc Coli (újszülött malac colibacillosis vakcina 
(rekombináns, inaktivált)) 
Az Enteroporc Coli-ra vonatkozó áttekintés és az EU-ban való 
engedélyezésének indoklása 

Milyen típusú készítmény az Enteroporc Coli és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

Az Enteroporc Coli egy állatgyógyászati vakcina, amelyet kocáknál (olyan nőstény sertések, amelyek 
már ellettek) vagy kocasüldőknél (olyan nőstény sertések, amelyek még nem ellettek) alkalmaznak az 
utódjaik Escherichia coli (E. coli)) által okozott bélbetegség elleni passzív védettségének kialakítására. 
A készítmény az E. coli baktérium F4ab, F4ac, F5 és F6 fimbriális-adhezineknek nevezett részeit 
tartalmazza. 

Hogyan kell alkalmazni az Enteroporc Coli-t? 

Az Enteroporc Coli injekció formájában, csak receptre kapható. Az injekciót a vemhes nőstény sertések 
füle mögötti nyakizmokba adják be. Az alapimmunizálás két injekcióból áll. Az injekciók beadása között 
3 hétnek kell eltelnie, a második injekciót 2 héttel az ellés várható időpontja előtt beadva. Minden 
további vemhesség esetén az ezen oltási rend szerint korábban beoltott kocáknak egyetlen 
emlékeztető oltást kell adni két héttel az ellés várható időpontja előtt. 

Amennyiben az Enteroporc Coli alkalmazásával kapcsolatban további információra van szüksége, 
olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejti ki hatását az Enteroporc Coli? 

Az Enteroporc Coli egy vakcina. A vakcinák úgy fejtik ki hatásukat, hogy „megtanítják” az 
immunrendszert (a szervezet természetes védekező rendszerét), hogyan védekezzen a betegség ellen. 
Az Enteroporc Coli az E. coli baktérium inaktivált részeit tartalmazza, amelyek nem okozhatnak 
betegséget. Amikor az Enteroporc Coli-t beadják a kocáknak vagy a kocasüldőknek, a sertések 
immunrendszere az inaktivált baktériumrészeket „idegenként” ismeri fel, és ellenanyagot termel 
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ellenük. Ezek az ellenanyagok a kolosztrummal (előtej) az anyaállatból a kismalacokba jutnak, és 
segítenek a malacoknak leküzdeni az E. coli fertőzést, amennyiben születésük után a baktériummal 
érintkeznek. Az utódok védelme a születés után 12 órán belül alakul ki, és életük első napjaiban marad 
fenn. 

Az Enteroporc Coli alumínium-hidroxidot is tartalmaz, amely adjuvánsként (az immunválaszt erősítő 
összetevőként) hat. 

Milyen előnyei voltak az Enteroporc Coli alkalmazásának a vizsgálatok 
során? 

Az Enteroporc Coli bizonyítottan csökkenti az elhullást és/vagy az E. coli fertőzés klinikai tüneteit, mint 
például az újszülött malacok hasmenését. 

Négy, újszülött malacokkal végzett laboratóriumi vizsgálat igazolta, hogy az E. coli fertőzés elleni 
védelem 12 órán belül alakul ki, és várhatóan az élet első napjaiban fennmarad. Emellett egy kocákkal 
végzett laboratóriumi vizsgálat megerősítette az emlékeztető oltás hatásosságát, amit a kolosztrumban 
lévő ellenanyagok szintje határozott meg. 

Három terepvizsgálatból származó adatokat nyújtottak be a laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek 
alátámasztására, amelyekben a hatásosságot a beoltott kocasüldők kolosztrumában lévő ellenanyagok 
védettséget biztosító szintje alapján határoztak meg. 

Milyen kockázatokkal jár az Enteroporc Coli alkalmazása? 

Az Enteroporc Coli leggyakoribb mellékhatásai (10 állat közül több mint 1-nél jelentkezhet) a 
testhőmérséklet megemelkedése, amely a vakcinázás napján jelentkezhet és legfeljebb 24 óráig állhat 
fenn, valamint az injekció beadásának helyén fellépő duzzanat vagy bőrpír, amely kezelés nélkül 7 
napon belül elmúlik. A vakcinázás napján enyhe levertség fordulhat elő (amely 10 állat közül legfeljebb 
1-nél jelentkezhet). 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

Nincs szükség óvintézkedésekre. 

Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az 
élelmiszertermelő állatoknál? 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő azt az időszakot jelenti, amelynek el kell telnie a készítmény 
alkalmazása után, mielőtt az állatot levághatják és húsát emberi fogyasztásra felhasználhatják. 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő Enteroporc Coli-val kezelt sertések által termelt hús esetén 
„nulla nap”, ami azt jelenti, hogy nincsen kötelező várakozási idő. 

Miért engedélyezték az Enteroporc Coli forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy az Enteroporc Coli alkalmazásának előnyei 
meghaladják annak kockázatát, ezért alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 



  
Enteroporc Coli (újszülött malac colibacillosis vakcina (rekombináns, inaktivált))  
EMA/178203/2021 3/3 

Az Enteroporc Coli-val kapcsolatos egyéb információ 

2021. január 6-án az Enteroporc Coli az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali 
engedélyt kapott. 

Az Enteroporc Coli-ra vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán található: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/enteroporc-coli. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 02-2021. 
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