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EVROPSKÁ VEŘEJNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ (EPAR) 

PORCILIS PCV 

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

 
 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro veterinární léčivé přípravky 
předloženou dokumentaci, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.  
Tento dokument nemůže nahradit osobní diskusi s vaším veterinárním lékařem. Chcete-li získat 
další informace o onemocnění svého zvířete nebo jeho léčbě, obraťte se na svého veterinárního 
lékaře. Bližší informace o tom, na základě čeho Výbor pro veterinární léčivé přípravky svá 
doporučení vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR). 
 
 
Co je Porcilis PCV? 

Přípravek Porcilis PCV je vakcína určená k použití u prasat. Je k dispozici ve formě injekční 
emulze. Obsahuje bílkovinu (antigen) prasečího cirkoviru typu 2 (PCV2). Vakcína neobsahuje 
živé viry PCV2. 

 
 
Na co se přípravek Porcilis PCV používá? 

Přípravek Porcilis PCV se používá k očkování prasat ve stáří od 3 dnů proti infekci způsobené 
prasečím cirkovirem typu 2 (PCV2). Očkování snižuje množství viru v krvi a lymfatické tkáni 
zvířat a snižuje váhový úbytek, který je spjatý s infekcí PCV2 a objevuje se ve výkrmové fázi.  
Přípravek Porcilis PCV se podává injekčně do svalu na krku, v oblasti za uchem. Zvíře je proti 
viru PCV2 chráněno již 2 týdny po očkování a tento stav trvá po dobu 22 týdnů. 

 
 
Jak přípravek Porcilis PCV působí?  

O prasečím cirkoviru typu 2 (PCV2) je známo, že u prasat vyvolává širokou škálu příznaků, 
které jsou dohromady známy jako onemocnění spojená s prasečím cirkovirem typu 2 (PCVD). 
Obecně je přijímána teorie, že k vyvolání onemocnění je infekce virem PCV2 nezbytná, 
nikoliv však dostatečná. Infekce spojené s virem PCV2 mohou zahrnovat klinické příznaky, 
mezi které patří úbytek tělesné hmotnosti, zastavení růstu, zvětšené lymfatické uzliny, potíže 
s dýcháním, průjem, bledá kůže a žloutenka (zežloutnutí kůže). 
 
Přípravek Porcilis PCV je vakcína. Vakcíny působí tak, že „učí“ imunitní systém (přirozený 
obranný systém těla), jak se bránit proti onemocnění. Přípravek Porcilis PCV obsahuje malé 
množství bílkoviny viru PCV2. Jakmile je vakcína podána praseti, jeho imunitní systém 
rozpozná bílkoviny viru jako „cizí“ a reaguje tak, že vytváří aktivní imunitní reakci. V případě 
vystavení viru bude imunitní systém schopen rychleji reagovat. Aktivní imunitní reakce 
pomůže chránit prasata proti onemocnění, které je způsobeno tímto virem. 

 
 
Jak byl přípravek Porcilis PCV zkoumán? 

Přípravek Porcilis PCV byl zkoumán v řadě studií u prasat. Tyto studie byly prováděny 
v laboratorních podmínkách i typických zemědělských podmínkách, které reprezentují různé 
systémy chovu prasat. Sledovanými měřítky účinnosti byly přírůstek hmotnosti, mortalita a 
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vylučování viru výkaly a nosním sekretem. Imunitní reakce na očkování byla sledována 
prostřednictvím stanovení titrů protilátek u očkovaných zvířat. 

 
 
Jaký přínos přípravku Porcilis PCV byl prokázán v průběhu studií? 

Ve studiích bylo prokázáno, že očkování prasat přípravkem Porcilis PCV snižuje množství 
viru v krvi a lymfatické tkáni zvířat a snižuje váhový úbytek, který je spjatý s infekcí PCV2 
a objevuje se ve výkrmové fázi. 

 
 
Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Porcilis PCV? 

U prasat se mohou po očkování objevit přechodné lokální reakce v místě vpichu injekce, 
především ve formě tuhých, teplých a občas bolestivých otoků (průměr do 10 cm). Tyto otoky 
samovolně vymizí během zhruba 14–21 dnů bez jakýchkoli významnějších důsledků pro 
celkový zdravotní stav zvířat. Po očkování se mohou objevit okamžité systémové reakce 
připomínající přecitlivělost, které vedou k vedlejším neurologickým příznakům, jakými jsou 
třes a/nebo excitace, jež normálně vymizí řádově v minutách a nevyžadují léčbu. Do 2 dnů po 
očkování se může objevit přechodné zvýšení tělesné teploty, normálně nepřesahující 1 °C. 
Občas může dojít ke zvýšení rektální teploty až o 2,5 °C, které netrvá déle než 24 hodin. 
Některá selata mohou být skleslá a vykazovat snížený příjem krmiva až po dobu 5 dnů. 
Očkování může vést k přechodnému zhoršení růstové křivky v období bezprostředně po 
podání vakcíny. 
 

 
Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které podávají lék nebo se dostávají do kontaktu se 
zvířetem? 

Přípravek Porcilis PCV obsahuje minerální olej. Náhodná injekční aplikace / náhodná 
aplikace injekce do vlastního těla může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním 
podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést ke ztrátě postiženého prstu, 
není-li poskytnuta rychlá lékařská péče. Pokud u vás došlo k náhodné injekční aplikaci 
přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když se jednalo jen o malé množství, a vezměte 
s sebou příbalovou informaci. Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po návštěvě lékaře, je 
třeba opětovně vyhledat lékařskou pomoc. 

 
 
Jaký časový interval je nutno dodržet před tím, než může být zvíře poraženo a maso použito ke 
konzumaci člověkem (ochranná lhůta)? 

Na přípravek se nevztahuje žádná ochranná lhůta. 
 
 
Na základě čeho byl přípravek Porcilis PCV schválen? 

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) rozhodl, že přínosy přípravku Porcilis PCV 
v rámci aktivní imunizace prasat ve stáří od 3 dnů proti infekci způsobené prasečím 
cirkovirem typu 2 (PCV2) převyšují jeho rizika. Doporučil, aby přípravku Porcilis PCV bylo 
uděleno rozhodnutí o registraci. Informace o poměru přínosů a rizik tohoto přípravku jsou 
k dispozici v části 6 této zprávy EPAR. 

 
 
Další informace o přípravku Porcilis PCV: 

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Porcilis PCV platné v celé 
Evropské unii společnosti Intervet International BV dne 12. ledna 2009. Informace 
o předepisování tohoto přípravku jsou uvedeny na vnějším obalu. 

 
 
Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 01-2009. 


