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Enteroporc Coli (vakcína proti neonatálnej kolibacilóze 
prasiatok (rekombinantná, inaktivovaná)) 
Prehľad o očkovacej látke Enteroporc Coli a prečo bola povolená v EÚ 

Čo je očkovacia látka Enteroporc Coli a na čo sa používa? 

Enteroporc Coli je veterinárna očkovacia látka, ktorá sa podáva prasniciam (samiciam ošípaných, ktoré 
už mali prasiatka) alebo prasničkám (samiciam ošípaných, ktoré ešte nemali prasiatka) na ochranu ich 
potomstva pred črevným ochorením zapríčineným baktériou Escherichia coli (E. coli). Obsahuje časti 
baktérie E. coli nazývané fimbrálne adhezíny F4ab, F4ac, F5 a F6. 

Ako sa očkovacia látka Enteroporc Coli používa? 

Výdaj očkovacej látky Enteroporc Coli je viazaný na lekársky predpis a je dostupná vo forme injekcie. 
Podáva sa gravidným samiciam ošípaných do svalov na krku za uchom. Počiatočný očkovací cyklus 
obsahuje dve injekcie podávané v trojtýždňovom odstupe, pričom druhá injekcia sa podáva dva týždne 
pred očakávaným dátumom oprasenia (pôrodom). Pri každom následnom oprasení sa má prasniciam, 
ktoré už boli očkované podľa tohto cyklu, podať jedna revakcinačná dávka dva týždne pred 
očakávaným dátumom oprasenia. 

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní očkovacej látky Enteroporc Coli, prečítajte si písomnú 
informáciu pre používateľa alebo sa obráťte na svojho veterinára, resp. lekárnika. 

Akým spôsobom očkovacia látka Enteroporc Coli účinkuje? 

Enteroporc Coli je očkovacia látka. Očkovacie látky účinkujú tak, že tzv. učia imunitný systém 
(prirodzenú obranu tela), ako sa má brániť pred chorobou. Očkovacia látka Enteroporc Coli obsahuje 
inaktivované časti baktérie E. coli, ktoré nemôžu spôsobiť ochorenie. Po podaní očkovacej látky 
Enteroporc Coli prasniciam alebo prasničkám imunitný systém rozpozná inaktivované bakteriálne časti 
ako tzv. cudzie a vytvorí proti nim protilátky. Tieto protilátky sa prenášajú z matky na prasiatka cez 
kolostrum (prvé mlieko) a pomáhajú prasiatkam brániť sa proti infekcii zapríčinenej baktériou E. coli, 
ak jej budú po narodení vystavené. Ochrana potomstva sa začína do 12 hodín od narodenia a trvá 
počas prvých dní života. 
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Očkovacia látka Enteroporc Coli obsahuje aj hydroxid hlinitý, ktorý účinkuje ako adjuvans (zložka, 
ktorá posilňuje imunitnú odpoveď). 

Aké prínosy očkovacej látky Enteroporc Coli boli preukázané v štúdiách? 

Preukázalo sa, že očkovacia látka Enteroporc Coli znižuje úmrtnosť a/alebo klinické príznaky infekcie 
zapríčinenej baktériou E. coli, ako je hnačka u novonarodených prasiatok. 

Na základe štyroch laboratórnych štúdií na novonarodených prasiatkach sa ukázalo, že ochrana proti 
infekcii zapríčinenej baktériou E. coli sa začala do 12 hodín a očakáva sa, že trvá počas prvých dní 
života. Okrem toho sa jednou laboratórnou štúdiou na prasniciach potvrdila účinnosť po revakcinácii, a 
to zistením titrov protilátok v kolostre. 

Na podporu výsledkov laboratórnych štúdií boli predložené údaje z týchto troch štúdií, v ktorých sa 
účinnosť stanovila na základe ochrannej hladiny titrov protilátok v kolostre zaočkovaných prasničiek. 

Aké riziká sa spájajú s používaním očkovacej látky Enteroporc Coli? 

Najčastejšie vedľajšie účinky očkovacej látky Enteroporc Coli (ktoré môžu postihnúť viac ako 1 zviera z 
10) sú zvýšenie telesnej teploty, ktoré sa môže vyskytnúť v deň očkovania a môže trvať až 24 hodín, 
a opuch alebo sčervenanie v mieste vpichu, ktoré odznie do 7 dní. V deň očkovania je možné 
pozorovať mierne depresívne správanie (ktoré môže postihnúť až 1 zviera z 10). 

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

Nie sú uvedené žiadne opatrenia. 

Aká je ochranná lehota u zvierat určených na výrobu potravín? 

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku predtým, ako môže byť zviera zabité 
a mäso použité na ľudskú spotrebu. 

Ochranná lehota pre mäso ošípaných, ktoré boli liečené očkovacou látkou Enteroporc Coli, je nula dní, 
čo znamená, že nie je stanovená povinná čakacia lehota. 

Prečo bola očkovacia látka Enteroporc Coli povolená v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy očkovacej látky Enteroporc Coli sú väčšie ako jej 
riziká a že očkovacia látka môže byť povolená na používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o očkovacej látke Enteroporc Coli 

Dňa 6. januára 2021 očkovacia látka Enteroporc Coli získala povolenie na uvedenie na trh platné 
v celej Európskej únii. 

Ďalšie informácie o očkovacej látke Enteroporc Coli sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/enteroporc-coli. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 02-2021 
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