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Enteroporc Coli (vakcina nuo naujagimių kiaulaičių 
kolibaciliozės (rekombinantinė, inaktyvinta)) 
Enteroporc Coli ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Enteroporc Coli ir kam jis naudojamas? 

Enteroporc Coli – tai veterinarinė vakcina, kuria skiepijamos paršavedės (kiaulių patelės po 
apsiparšiavimo) arba kiaulaitės (kiaulių patelės iki pirmojo apsiparšiavimo), siekiant apsaugoti jų 
palikuonis nuo žarnyno ligos, kurią sukelia bakterija Escherichia coli (E. coli). Vakcinos sudėtyje yra 
tam tikrų bakterijos E. coli dalių, vadinamų žiuželiniais adhezinais F4ab, F4ac, F5 ir F6. 

Kaip naudoti Enteroporc Coli? 

Enteroporc Coli galima įsigyti tik pateikus receptą ir jis tiekiamas injekcinio tirpalo forma. Paršingos 
kiaulės skiepijamos į kaklo raumenį paausio srityje. Pirminis vakcinacijos kursas yra dvi injekcijos, 
kurios atliekamos 3 savaičių intervalu, antrą injekciją atliekant likus 2 savaitėms iki numatomos 
paršiavimosi dienos. Kiekvienos paskesnės gestacijos metu pagal šį grafiką paskiepytos paršavedės 
turi būti revakcinuojamos likus dviem savaitėms iki numatomos paršiavimosi dienos. 

Daugiau informacijos apie Enteroporc Coli naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba kreipkitės į 
veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kaip veikia Enteroporc Coli? 

Enteroporc Coli yra vakcina. Vakcinos „išmoko“ imuninę (natūralios organizmo apsaugos) sistemą 
apsisaugoti nuo ligos. Enteroporc Coli sudėtyje yra inaktyvintų bakterijos E. coli dalių, kurios negali 
sukelti ligos. Paršavedę arba kiaulaitę paskiepijus Enteroporc Coli, jos imuninė sistema atpažįsta 
inaktyvintas bakterijų dalis kaip svetimkūnius ir ima gaminti jas veikiančius antikūnus. Šie antikūnai iš 
motininės patelės organizmo patenka į paršelių organizmą kartu su priešpieniu (pirmuoju pienu) ir 
padeda paršeliams kovoti su E. coli infekcija, jeigu gimus užkratas patenka į jų organizmą. Imunitetas 
palikuoniams susiformuoja per 12 valandų nuo gimimo ir išlieka pirmas gyvenimo dienas. 
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Enteroporc Coli sudėtyje taip pat yra aliuminio hidroksido, kuris veikia kaip adjuvantas (sudedamoji 
medžiaga, kuri sustiprina imuninį atsaką). 

Kokia Enteroporc Coli nauda nustatyta tyrimuose? 

Įrodyta, kad skiepijant Enteroporc Coli, sumažėja žūstančių naujagimių paršelių ir (arba) rečiau 
pasireiškia E. coli infekcijos, kaip antai naujagimių paršelių viduriavimo, klinikiniai požymiai. 

Atlikus keturis laboratorinius tyrimus su naujagimiais paršeliais, nustatyta, kad imunitetas nuo E. coli 
infekcijos susiformuoja per 12 valandų ir turėtų išlikti pirmas kelias jų gyvenimo dienas. Be to, atlikus 
vieną laboratorinį tyrimą su paršavedėmis, remiantis nustatytais antikūnų titrais priešpienyje, 
patvirtinta, kad revakcinacija šia vakcina yra veiksminga. 

Siekiant pagrįsti laboratorinių tyrimų rezultatus, pateikti duomenys, surinkti atlikus tris lauko tyrimus, 
kurių metu vakcinos veiksmingumas buvo įrodytas nustačius apsaugą nuo infekcijos užtikrinančius 
antikūnų titrus paskiepytų kiaulaičių priešpienyje. 

Kokia rizika siejama su Enteroporc Coli naudojimu? 

Dažniausi Enteroporc Coli šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti daugiau kaip 1 gyvūnui iš 10) yra 
padidėjusi kūno temperatūra, kuri gali pasireikšti skiepijimo dieną ir išsilaikyti iki 24 valandų, ir 
patinimas ar paraudimas injekcijos vietoje, kuris praeina be gydymo per 7 paras. Skiepijimo dieną 
gyvūnas gali būti šiek tiek pasyvesnis (taip būna ne daugiau kaip 1 gyvūnui iš 10). 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Nereikia imtis jokių atsargumo priemonių. 

Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui? 

Išlauka – tai laikas, kurį, panaudojus vaistą gyvūnui, jo negalima skersti ir jo mėsos vartoti žmonių 
maistui. 

Išlauka Enteroporc Coli skiepytų kiaulių skerdienai yra nulis parų, o tai reiškia, kad jų produktus galima 
naudoti iš karto. 

Kodėl Enteroporc Coli buvo patvirtintas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Enteroporc Coli nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir 
rekomendavo leisti naudoti šią vakciną ES. 

Kita informacija apie Enteroporc Coli 

Visoje ES galiojantis Enteroporc Coli registracijos pažymėjimas suteiktas 2021 m. sausio 6 d. 

Išsamią informaciją apie Enteroporc Coli rasite Agentūros interneto svetainėje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/enteroporc-coli. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2021-02. 
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