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Περίληψη EPAR για το κοινό

Circovac
εμβόλιο κυκλοϊού τύπου 2 των χοίρων (αδρανοποιημένο)

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

Circovac. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός αξιολόγησε το κτηνιατρικό αυτό φάρμακο, 

προτού εισηγηθεί τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διατυπώσει 

συστάσεις σχετικά με τους όρους χρήσης του φαρμάκου. Δεν αποσκοπεί στην παροχή πρακτικών 

συμβουλών για τον τρόπο χρήσης του Circovac.

Για πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Circovac, οι κάτοχοι ζώων ή οι κτηνοτρόφοι πρέπει 

να συμβουλεύονται το φύλλο οδηγιών χρήσης ή να επικοινωνούν με τον κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό 

τους.

Τι είναι το Circovac και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται;

Το Circovac είναι ένα εμβόλιο που χρησιμοποιείται για την προστασία των χοίρων κατά του κυκλοϊού 

τύπου 2 των χοίρων (PCV2). Το Circovac χρησιμοποιείται για τη μείωση των αλλοιώσεων και των 

βλαβών του λεμφικού ιστού (κύτταρα και ιστοί που συνθέτουν το λεμφικό σύστημα, όπως οι 

λεμφαδένες) που σχετίζονται με τη λοίμωξη χοιριδίων από PCV2 και ως βοηθητικό για τη μείωση του 

κινδύνου θνησιμότητας από την εν λόγω λοίμωξη. Στα κλινικά σημεία που σχετίζονται με τις λοιμώξεις 

από τον ιό PCV2 μπορεί να περιλαμβάνονται απώλεια βάρους ή ελλιπής ανάπτυξη, διόγκωση 

λεμφαδένων, δυσκολία στην αναπνοή, μη φυσιολογική χρώση δέρματος και ίκτερος (κίτρινη χρώση του 

δέρματος). Το Circovac περιέχει αδρανοποιημένο (νεκρό) στέλεχος του κυκλοϊού τύπου 2 των χοίρων 

(PCV2).

Πώς χρησιμοποιείται το Circovac;

Το Circovac διατίθεται σε μορφή ενέσιμου γαλακτώματος και χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. Το 

εμβόλιο χορηγείται σε σύες πριν και/ή κατά τη διάρκεια της κύησης. Τα χοιρίδια ανοσοποιούνται 

(προστατεύονται από τον PCV2) με την πρόσληψη του πρωτογάλακτος από τις εμβολιασμένες μητέρες 

τους. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «παθητική ανοσοποίηση». Στην περίπτωση αυτή, η δράση του 

εμβολίου διαρκεί έως 5 εβδομάδες.
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Το Circovac μπορεί επίσης να χορηγηθεί απευθείας σε χοιρίδια από την ηλικία των τριών εβδομάδων 

(ενεργητική ανοσοποίηση). Σε αυτή την περίπτωση, η δράση του εμβολίου διαρκεί τουλάχιστον 14 

εβδομάδες. Το Circovac χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση. Για τον αρχικό εμβολιασμό ο αριθμός των 

ενέσεων που απαιτούνται και η δόση ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της συός που υποβάλλεται σε 

θεραπεία: οι νεαρές σύες (που δεν έχουν κυοφορήσει ακόμη) πρέπει να λάβουν μία ένεση 2 ml τρεις 

φορές ενώ οι σύες (χοιρομητέρες) πρέπει να λάβουν μία ένεση 2 ml δύο φορές. Η χρονική στιγμή του 

εμβολιασμού ρυθμίζεται ανάλογα με τις ημερομηνίες ζευγαρώματος και τοκετού. Σε κάθε περίπτωση, η 

τελευταία δόση χορηγείται τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού. 

Οι σύες πρέπει να επανεμβολιάζονται σε κάθε κυοφορία με μία ένεση δύο έως τέσσερις εβδομάδες πριν 

από τον τοκετό. Τα χοιρίδια πρέπει να εμβολιάζονται με μία εφάπαξ ένεση 0,5 ml.

Πώς δρα το Circovac;

Ο κυκλοϊός του χοίρου τύπου 2 (PCV2) είναι γνωστό ότι προσβάλλει τους χοίρους προκαλώντας ποικίλα 

κλινικά συμπτώματα και σύνδρομα. Η λοίμωξη των χοιριδίων εμφανίζεται κατά κύριο λόγο κατά τη 

διάρκεια των 6 πρώτων εβδομάδων ζωής τους, όταν το ανοσοποιητικό σύστημα των χοιριδίων ακόμη 

ωριμάζει. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται η απώλεια βάρους (ή αδυναμία ανάπτυξης), η διόγκωση 

λεμφαδένων, δυσκολίες στην αναπνοή και, λιγότερο συχνά, η διάρροια, η μη φυσιολογική χρώση του 

δέρματος και ο ίκτερος (κίτρινη χρώση του δέρματος).

Το Circovac είναι εμβόλιο. Τα εμβόλια δρουν «διδάσκοντας» το ανοσοποιητικό σύστημα (τη φυσική 

άμυνα του οργανισμού) πώς να αμύνεται ενάντια σε μια νόσο. Το Circovac περιέχει στέλεχος PCV2 το 

οποίο έχει αδρανοποιηθεί ώστε να μην μπορεί να προκαλεί τη νόσο. Όταν το εμβόλιο χορηγείται στα 

χοιρίδια, το ανοσοποιητικό σύστημα αναγνωρίζει τον ιό ως «ξένο σώμα» και παράγει αντισώματα 

εναντίον του. Εάν τα ζώα εκτεθούν μελλοντικά στον PCV2, το ανοσοποιητικό τους σύστημα θα είναι σε 

θέση να παράγει αντισώματα ταχύτερα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προστασία τους από τη 

νόσο. Όταν χορηγείται στη μητέρα, τα αντισώματα αυτά μεταφέρονται από τη μητέρα στα χοιρίδια μέσω 

του πρωτογάλακτος και παρέχουν προσωρινή προστασία.

Πριν από τη χρήση, το εμβόλιο παρασκευάζεται με την ανάμειξη εναιωρήματος που περιέχει τα 

σωματίδια του ιού με ένα γαλάκτωμα. Το «γαλάκτωμα» που προκύπτει χορηγείται εν συνεχεία με ένεση. 

Το γαλάκτωμα περιέχει επίσης «ανοσοενισχυτικό παράγοντα» (ένωση που περιέχει έλαιο) προκειμένου 

να ενισχύσει την ανοσολογική απόκριση.

Ποια είναι τα οφέλη του Circovac σύμφωνα με τις μελέτες;

Έχουν εκπονηθεί εργαστηριακές μελέτες και μελέτες υπό πραγματικές συνθήκες με το Circovac σε 

έγκυες σύες και χοιρίδια διαφόρων φυλών. Οι μελέτες κατέδειξαν ότι ο εμβολιασμός των μητέρων με 

Circovac μπορεί να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης των αλλοιώσεων του λεμφικού ιστού των χοιριδίων 

οι οποίες σχετίζονται με τη λοίμωξη PCV2. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα ορισμένων μελετών 

αλλοιώθηκαν λόγω της πολυπλοκότητας των λοιμώξεων από PCV2, στην πλειοψηφία των χοίρων (από 

63 εκτροφεία) που συμμετείχαν στις μελέτες υπό ένα ευρύ φάσμα πειραματικών και κλινικών συνθηκών 

διαπιστώθηκε μείωση μεταξύ 3,6% και 10% στο συνολικό ποσοστό θνησιμότητας των χοιριδίων που 

σχετίζεται με λοιμώξεις από PCV2.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Circovac;

Το Circovac μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ερυθρότητα ή οίδημα στην περιοχή της ένεσης ή γύρω 

από αυτήν, η οποία μπορεί να παραμείνει έως και τέσσερις ημέρες μετά τη χορήγηση της ένεσης. Μετά 

τη χορήγηση της ένεσης, μπορεί να προκληθεί ελαφρά άνοδος της θερμοκρασίας του ορθού των χοίρων 

κατά περίπου 1,4 °C για χρονικό διάστημα έως και δύο ημερών, η οποία σε ορισμένους χοίρους φτάνει 
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τους 2,5 °C, χωρίς όμως να διαρκεί περισσότερο από 24 ώρες μετά την ένεση. Άλλες σπάνιες 

ανεπιθύμητες ενέργειες σε εμβολιασμένους χοίρους είναι η μειωμένη δραστηριότητα και πρόσληψη 

τροφής, αλλά και αυτές είναι προσωρινές. Ο πλήρης κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών που 

αναφέρθηκαν με το Circovac περιλαμβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

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

Το Circovac περιέχει παραφινέλαιο. Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης ενδέχεται να προκληθεί έντονος 

πόνος και οίδημα, ιδίως εάν η ένεση γίνει σε άρθρωση ή δάκτυλο, γεγονός που θα μπορούσε να έχει ως 

αποτέλεσμα την απώλεια του δακτύλου εάν δεν παρασχεθεί άμεση ιατρική φροντίδα. Εάν κατά λάθος 

ενεθείτε με αυτό το προϊόν, ακόμη και αν η ποσότητα είναι πολύ μικρή, αναζητήστε αμέσως ιατρική 

συμβουλή, επιδεικνύοντας στον γιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμάκου. Εάν ο πόνος επιμείνει 

για περισσότερο από 12 ώρες μετά την ιατρική εξέταση, ζητήστε και πάλι ιατρική συμβουλή.

Ποια είναι η περίοδος αναμονής στα ζώα παραγωγής τροφίμων;

Η περίοδος αναμονής είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να τηρείται μετά τη χορήγηση του 

φαρμάκου και πριν από τη σφαγή του ζώου και την κατανάλωση του κρέατός του από τον άνθρωπο.

Η περίοδος αναμονής για το κρέας χοίρων που έχουν εμβολιαστεί με Circovac είναι «μηδέν» ημέρες, 

που σημαίνει ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικός χρόνος αναμονής.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Circovac;

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

Circovac υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε την έγκριση της χρήσης του 

εν λόγω φαρμάκου στην ΕΕ.

Λοιπές πληροφορίες για το Circovac

Στις 21 Ιουνίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Circovac.

Η πλήρης EPAR του Circovac διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη διεύθυνση  

ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία με το Circovac, οι κάτοχοι ζώων ή οι κτηνοτρόφοι 

πρέπει να διαβάσουν το φύλλο οδηγιών χρήσης ή να επικοινωνήσουν με τον κτηνίατρο ή τον 

φαρμακοποιό τους.

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: Μάιος 2017.
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