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EPAR – sammendrag for offentligheden

Circovac
porcint circovirus type 2-vaccine (inaktiveret)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for 

Circovac. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette lægemiddel til dyr for at kunne anbefale 

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en 

praktisk vejledning i, hvordan Circovac bør anvendes.

Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Circovac, kan 

du læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Hvad er Circovac, og hvad anvendes det til?

Circovac er en vaccine til beskyttelse af grise mod porcint circovirus type 2 (PCV2). Circovac anvendes 

til at reducere forandringer og beskadigelse af lymfoidt væv (celler og væv, der danner lymfesystemet, 

såsom lymfeknuder), der er knyttet til PCV2-infektion hos smågrise, og til at reducere risikoen for at 

dø af denne infektion. PCV2-infektioner kan frembringe kliniske tegn såsom vægttab eller manglende 

vækst, forstørrede lymfeknuder, vejrtrækningsbesvær, bleg hud og gulsot. Circovac indeholder en 

inaktiveret (dræbt) PCV2-stamme.

Hvordan anvendes Circovac?

Circovac fås som injektionsvæske, emulsion, og udleveres kun efter recept. Vaccinen gives til hundyret 

før og/eller under drægtighedsperioden. Smågrisene bliver således immuniseret (beskyttet imod 

PCV2), når de drikker råmælken fra det vaccinerede moderdyr. Dette kaldes "passiv immunisering". I 

dette tilfælde holder vaccinens virkning i op til fem uger.

Circovac kan også gives direkte til smågrise fra treugersalderen (aktiv immunisering). I så fald holder 

vaccinens virkning i mindst 14 uger. Circovac gives som injektion i en muskel. For den første 

vaccination varierer antallet af nødvendige injektioner og dosis afhængigt af den type hundyr, der 

behandles: Gylter (hundyr, der endnu ikke har faret) bør få én injektion på 2 ml tre gange, mens søer 

(hundyr, der tidligere har faret) bør få én injektion på 2 ml to gange. Tidspunktet for injektionen 

afpasses efter datoerne for bedækning og faring. I alle tilfælde gives den sidste dosis mindst to uger 
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før den forventede faringsdato. Søer bør vaccineres igen ved hver drægtighed med en injektion to til 

fire uger før faringen. Smågrise bør vaccineres med en 0,5 ml injektion, der gives én gang.

Hvordan virker Circovac?

Porcint circovirus type 2 (PCV2) vides at være årsag til infektioner hos grise med en lang række 

kliniske tegn og sygdomskomplekser. Infektion hos smågrise forekommer for det meste i løbet af de 

første seks uger, mens deres immunsystem stadig er under udvikling. Symptomerne omfatter vægttab 

(eller manglende vækst), forstørrede lymfeknuder, åndenød, og, mere sjældent, diarré, bleg hud og 

gulsot.

Circovac er en vaccine. Vacciner virker ved at "lære" immunsystemet (kroppens naturlige forsvar), 

hvordan det skal forsvare sig mod en sygdom. Circovac indeholder en PCV2-stamme, der er blevet 

inaktiveret, så den ikke kan forårsage sygdommen. Når det gives direkte til grise, opfatter dyrets 

immunsystem virussen som "fremmed" og producerer antistoffer mod den. Hvis dyrene efterfølgende 

udsættes for PCV2, vil immunsystemet hurtigere kunne danne antistoffer. Derved er de bedre 

beskyttet mod sygdommen. Når det gives til moderen, overføres hendes antistoffer til smågrisene 

gennem kolostrum (råmælken). Disse antistoffer yder midlertidig beskyttelse.

Inden brug skal vaccinen gøres klar ved at blande en suspension, der indeholder viruspartiklerne, med 

en emulsion. Den emulsion, der dannes, kan derefter indsprøjtes. Emulsionen indeholder en 

"adjuvans" (en olieholdig forbindelse), som giver en bedre immunrespons.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Circovac?

Laboratorie- og feltundersøgelser er blevet gennemført med Circovac hos drægtige grise og hos 

smågrise af forskellige racer. Undersøgelserne viste, at vaccination af moderdyrene med Circovac kan 

mindske forekomsten af de forandringer, der er forbundet med PCV2-infektion i det lymfoide væv hos 

deres smågrise. Udfaldet af nogle af undersøgelserne blev til dels forringet som følge af PCV2's 

komplekse karakter. Hos et stort antal grise i undersøgelserne (fra 63 landbrug) var der alligevel en 

reduktion på mellem 3,6 % og 10 % i den samlede PCV2-betingede dødelighed hos smågrise trods de 

forskelligartede eksperimentelle og kliniske betingelser.

Hvilke risici er der forbundet med Circovac?

Circovac kan give anledning til en uskadelig rødme eller hævelse på eller omkring injektionsstedet, 

som kan vare i indtil fire dage efter injektionen. Efter injektionen kan grisene have en forhøjet 

rektaltemperatur på ca. 1,4 °C i indtil to dage, nogle grise op til 2,5 °C, men dette skulle ikke vare ud 

over 24 timer efter injektionen. Andre sjældnere bivirkninger hos de injicerede grise er nedsat aktivitet 

og nedsat foderindtag, som dog også er midlertidige. Den fuldstændige liste over indberettede 

bivirkninger ved Circovac fremgår af indlægssedlen.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret?

Circovac indeholder mineralsk olie. Uforvarende selvinjektion kan medføre svære smerter og hævelse, 

navnlig hvis der injiceres i et led eller en finger – dette kan medføre tab af fingeren, medmindre der 

straks iværksættes lægelig behandling. Hvis en person ved et uheld injiceres med dette 

veterinærlægemiddel, skal denne omgående søge lægehjælp, også selv om det drejer sig om en meget 

lille mængde. Indlægssedlen bør vises til lægen. Hvis smerten fortsætter i over 12 timer efter 

lægeundersøgelsen, skal der søges lægehjælp igen.
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Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr?

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter lægemidlets indgivelse, før dyret kan slagtes, og 

kødet kan anvendes til menneskelig konsum.

Tilbageholdelsestiden for kød fra grise behandlet med Circovac er "nul" dage, hvilket vil sige, at der 

ikke er nogen påkrævet ventetid.

Hvorfor blev Circovac godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Circovac opvejer 

risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Andre oplysninger om Circovac

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske 

Union for Circovac den 21. juni 2007.

Den fuldstændige EPAR for Circovac findes på agenturets websted under:  ema.europa.eu/Find 

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer af eller ansvarlig 

for dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Circovac, kan du læse indlægssedlen eller 

kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i maj 2017.
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