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Enteroporc COLI (cepivo proti kolibacilozi pri novorojenih 
pujskih (rekombinantno, inaktivirano)) 
Pregled cepiva Enteroporc COLI in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je cepivo Enteroporc COLI in za kaj se uporablja? 

Cepivo Enteroporc COLI za uporabo v veterinarski medicini se daje svinjam (samicam, ki so že imele 
pujske) ali mladicam (samicam, ki še niso imele pujskov), da se njihove mladiče zaščiti pred boleznimi 
prebavil, ki jih povzroča bakterija Escherichia coli (E. coli). Vsebuje dele bakterije E. coli, imenovane 
fimbrijski adhezini F4ab, F4ac, F5 in F6. 

Kako se cepivo Enteroporc COLI uporablja? 

Predpisovanje in izdaja cepiva Enteroporc COLI je le na recept, na voljo pa je v obliki injekcije. Cepivo 
se injicira v vratno mišico za uhljem brejih svinj. Začetna shema cepljenja obsega dve injekciji v 
razmiku treh tednov, pri čemer je treba drugo injekcijo dati dva tedna pred prasitvijo (kotitvijo). Pri 
vsaki naslednji brejosti je treba svinje, ki so bile cepljene v skladu s to shemo, ponovno cepiti z enim 
odmerkom cepiva dva tedna pred pričakovanim datumom prasitve. 

Za več informacij glede uporabe cepiva Enteroporc COLI glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako cepivo Enteroporc COLI deluje? 

Enteroporc COLI je cepivo. Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravni obrambni mehanizem 
telesa) „naučijo“, kako naj se brani pred boleznijo. Cepivo Enteroporc COLI vsebuje inaktivirane dele 
bakterije E. coli, ki ne morejo povzročiti bolezni. Ko svinje in mladice prejmejo cepivo Enteroporc COLI, 
njihov imunski sistem prepozna inaktivirane dele bakterije kot „tujke“ in proti njim razvije protitelesa. 
Protitelesa se prek kolostruma (mleziva) prenesejo z matere na pujske ter tem pomagajo pri boju proti 
okužbi z bakterijo E.coli, če pride do izpostavitve tej bakteriji po kotitvi. Zaščita pujskov se razvije v 
12 urah po skotitvi in traja prvih nekaj dni življenja. 
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Cepivo Enteroporc COLI vsebuje tudi aluminijev hidroksid, ki deluje kot adjuvans (snov, ki okrepi 
imunski odziv). 

Kakšne koristi je cepivo Enteroporc COLI izkazalo v študijah? 

Dokazano je bilo, da cepivo Enteroporc COLI zmanjšuje smrtnost in/ali klinične znake okužbe z 
bakterijo E. coli, kot je driska pri novorojenih pujskih. 

Štiri laboratorijske študije, izvedene pri novorojenih pujskih, so pokazale, da je bila zaščita pred 
okužbo z E. coli vzpostavljena v 12 urah in naj bi po pričakovanjih trajala nekaj prvih dni po rojstvu. 
Poleg tega je bila v eni laboratorijski študiji, izvedeni pri svinjah, na podlagi titrov protiteles v 
kolostrumu potrjena učinkovitost cepiva po ponovnem cepljenju. 

V podporo rezultatom laboratorijskih študij, v katerih so učinkovitost ugotavljali na podlagi titrov 
protiteles v kolostrumu cepljenih mladic, so bili predloženi podatki iz treh terenskih študij. 

Kakšna tveganja so povezana s cepivom Enteroporc COLI? 

Najpogostejši neželeni učinki cepiva Enteroporc COLI (ki se lahko pojavijo pri več kot 1 živali od 10) so 
povišana telesna temperatura na dan cepljenja, ki lahko traja do 24 ur, oteklina ali rdečina na mestu 
injiciranja, ki izzveni v sedmih dneh brez zdravljenja. Na dan cepljenja se lahko (pri največ 1 živali od 
10) pojavi rahlo deprimirano obnašanje. 

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

Nobenih. 

Kakšna je karenca pri živalih, namenjenih za proizvodnjo hrane? 

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

Karenca za meso prašičev, cepljenih s cepivom Enteroporc COLI, je nič dni, kar pomeni, da ni obvezne 
čakalne dobe. 

Zakaj je bilo cepivo Enteroporc COLI odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je zaključila, da so koristi cepiva Enteroporc COLI večje od z njim 
povezanih tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o cepivu Enteroporc COLI 

Za cepivo Enteroporc COLI je bilo 6. januarja 2021 izdano dovoljenje za promet, veljavno po vsej EU. 

Nadaljnje informacije za cepivo Enteroporc COLI so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/enteroporc-coli. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 02-2021. 
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