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Περίληψη EPAR για το κοινό 

Porcilis ColiClos 
Εμβόλιο E. Coli και C. perfringens 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός 

του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση 

(CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις 

σχετικά με τους όρους χρήσης του φαρμάκου. 

Το παρόν έγγραφο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις συμβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας επικοινωνήστε με τον 

κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις συστάσεις της CVMP, συμβουλευθείτε την 

επιστημονική συζήτηση (συμπεριλαμβάνεται επίσης στην EPAR). 

Τι είναι το Porcilis ColiClos; 

Το Porcilis ColiClos είναι εμβόλιο που διατίθεται υπό μορφή ενέσιμου εναιωρήματος. Περιέχει στελέχη 

του βακτηριδίου Escherichia coli (E. coli) που ονομάζονται προσκολλητικά ινίδια F4ab, F4ac, F5 και F6 

και LT ανατοξίνη (εξασθενημένη τοξίνη), καθώς επίσης και τοξοειδές του βακτηριδίου Clostridium 

perfringens (C. perfringens) τύπου C. 

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Porcilis ColiClos; 

Το Porcilis ColiClos χορηγείται σε σύες (θηλυκοί χοίροι που έχουν ήδη γεννήσει) ή συΐδες (θηλυκοί 

χοίροι που δεν έχουν ακόμη γεννήσει) για την παροχή ανοσοποίησης στα χοιρίδιά τους κατά των 

λοιμώξεων από στελέχη E. coli που εκφράζουν τα συστατικά F4ab, F4ac, F5 ή F6 καθώς και για την 

παροχή ανοσοποίησης κατά των λοιμώξεων από C. perfringens τύπου C. Το εμβόλιο χορηγείται για τη 

μείωση της θνησιμότητας και των κλινικών συμπτωμάτων λοιμώξεων που προκαλούνται από τα εν λόγω 

βακτηρίδια κατά τις πρώτες ημέρες ζωής. 

Το Porcilis ColiClos χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση στον τράχηλο στην περιοχή πίσω από το αυτί. Σε 

σύες και συΐδες η πρώτη ένεση χορηγείται έξι έως οκτώ εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη 

ημερομηνία του τοκετού και η δεύτερη ένεση χορηγείται τέσσερις εβδομάδες αργότερα. Σε σύες που 

έχουν εμβολιαστεί κατά το παρελθόν σύμφωνα με εν λόγω σχήμα, απαιτείται ένας μόνο εμβολιασμός 

δύο έως τέσσερις εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού.  



Πώς δρα το Porcilis ColiClos; 

Το Porcilis ColiClos είναι εμβόλιο. Τα εμβόλια δρουν «διδάσκοντας» το ανοσοποιητικό σύστημα (τη 

φυσική άμυνα του οργανισμού) πώς να αμύνεται ενάντια σε μια νόσο. Το Porcilis ColiClos περιέχει 

στελέχη των βακτηριδίων E. coli και C. perfringens που έχουν αδρανοποιηθεί ούτως ώστε να μην 

μπορούν να προκαλέσουν κάποια ασθένεια. Όταν το Porcilis ColiClos χορηγείται σε σύες και συΐδες, το 

ανοσοποιητικό σύστημα των χοίρων αναγνωρίζει τα αδρανοποιημένα βακτηρίδια ως «ξένα σώματα» και 

παράγει αντισώματα εναντίον τους. Τα αντισώματα αυτά μεταφέρονται από τη μητέρα στα χοιρίδια μέσω 

του πρωτογάλακτος και βοηθούν τα χοιρίδια στην καταπολέμηση των λοιμώξεων από E. coli ή C. 

perfringens στην περίπτωση που εκτεθούν ξανά σε αυτά μετά τη γέννησή τους.  

Το Porcilis ColiClos περιέχει ενισχυτικό παράγοντα ο οποίος ενισχύει την ανοσολογική απόκριση. 

Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το Porcilis ColiClos; 

Η παρασκευάστρια εταιρεία προσκόμισε στοιχεία τόσο από εργαστηριακές μελέτες όσο και από μελέτες 

πεδίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι των δύο αυτών βακτηριδίων. Για να 

καταδείξει την προστασία κατά της λοίμωξης από E.coli, η παρασκευάστρια εταιρεία παρουσίασε ακόμη 

μελέτες του Porcilis Porcoli Diluvac Forte, ενός εμβολίου το οποίο είναι εγκεκριμένο στην ΕΕ και περιέχει 

τα ίδια συστατικά που περιέχει το Porcilis ColiClos.  

Ποιο είναι το όφελος του Porcilis ColiClos σύμφωνα με τις μελέτες; 

Το Porcilis ColiClos αποδείχτηκε αποτελεσματικό στη μείωση της θνησιμότητας και των κλινικών 

συμπτωμάτων που προκαλούνται από λοιμώξεις E. coli ή C. perfringens όπως, για παράδειγμα, η 

διάρροια νεογέννητων χοιριδίων και η νεκρωτική εντεροτοξιναιμία (οξεία λοίμωξη των εντέρων). 

Επιπλέον, μπορεί να μειώσει τη χρήση αντιμικροβιακών παραγόντων σε μονάδες παραγωγής χοίρων.  

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Porcilis ColiClos;  

Την ημέρα του εμβολιασμού είναι πιθανόν να παρατηρηθεί αύξηση της θερμοκρασίας σώματος έως 2°C. 

Συχνά την ημέρα του εμβολιασμού παρατηρείται μειωμένη δραστηριότητα και απώλεια της όρεξης και 

είναι πιθανόν να παρατηρηθεί μια περιστασιακά επώδυνη και σκληρή εξοίδηση διαμέτρου έως 10 cm στο 

σημείο της ένεσης για έως 25 ημέρες. 

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο; 

Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική συμβουλή και να επιδείξετε στον 

γιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος. 

Ποια είναι η περίοδος αναμονής; 

Η περίοδος αναμονής είναι ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβεί από τη χορήγηση του φαρμάκου έως τη 

σφαγή των ζώων και τη χρήση του κρέατός τους για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τη χρήση των 

αβγών και του γάλακτος για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Η περίοδος αναμονής με το Porcilis ColiClos 

για την κατανάλωση χοιρινού κρέατος είναι μηδέν ημέρες. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Porcilis ColiClos;  

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) έκρινε ότι τα οφέλη του Porcilis ColiClos 

υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για 
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το Porcilis ColiClos. Για τη σχέση οφέλους-κινδύνου συμβουλευθείτε την επιστημονική συζήτηση της 

παρούσας EPAR. 

Λοιπές πληροφορίες για το Porcilis ColiClos: 

Στις 14/06/2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Porcilis ColiClos. Πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς συνταγογράφησης του 

συγκεκριμένου φαρμάκου διατίθενται στην ετικέτα της συσκευασίας/εξωτερική συσκευασία. 

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: 14/06/2012. 


