
30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom

An agency of the European Union  

Telephone +44 (0)20 3660 6000 Facsimile +44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/286116/2007
EMEA/V/C/000114

Kokkuvõte üldsusele

Circovac
sigade 2. tüüpi tsirkoviiruse vaktsiin (inaktiveeritud)

See on vaktsiini Circovac Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas 

amet hindas veterinaarvaktsiini, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. 

Hindamisaruandes ei anta Circovaci kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Circovaci kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema 

pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Mis on Circovac ja milleks seda kasutatakse?

Circovac on vaktsiin, mida kasutatakse sigade kaitsmiseks sigade 2. tüüpi tsirkoviiruse (PCV2) eest. 

Circovaci kasutatakse, et vähendada sigade 2. tüüpi tsirkoviirusnakkusega seotud lümfoidkoe (rakud ja 

kude, mis moodustavad lümfisüsteemi, nt lümfisõlmed) muutusi ja kahjustust põrsastel ning sellesse 

nakkusesse suremise riski. Sigade 2. tüüpi tsirkoviirusnakkusel võivad olla järgmised kliinilised nähud: 

kaalulangus või kasvupeetus, lümfisõlmede suurenemine, hingamisraskused, naha kahvatus ja 

kollasus. Circovac sisaldab 2. tüüpi tsirkoviirusnakkuse inaktiveeritud (hävitatud) tüve.

Kuidas Circovaci kasutatakse?

Circovaci turustatakse süsteemulsioonina ja see on retseptivaktsiin. Vaktsiini manustatakse emistele 

enne tiinust ja/või selle ajal. Vaktsineeritud emiste põrsastel tekib ternespiima (esimese piima) 

joomisel ajutine kaitse sigade 2. tüüpi tsirkoviirusnakkuse vastu. Seda nimetatakse passiivseks 

immuniseerimiseks. Sellisel juhul kestab vaktsiini mõju kuni viis nädalat.

Circovaci võib kasutada ka otse vähemalt kolme nädala vanustel põrsastel (aktiivne immuniseerimine). 

Sellisel juhul kestab vaktsiini mõju kuni 14 nädalat. Circovac süstitakse lihasesse. Esmaseks 

vaktsineerimiseks vajalike süstide arv ja annused sõltuvad ravitava emise liigist: nooremistele 

(emased sead, kes ei ole veel poeginud) tuleb manustada üks 2 ml süst kolm korda; emistele (emased 

sead, kes on juba poeginud) tuleb manustada üks 2 ml süst kaks korda. Süsteaega kohandatakse 

vastavalt paaritumiskuupäevale ja poegimisele. Kõikidel juhtudel manustatakse viimane annus 

vähemalt kaks nädalat enne poegimise oodatavat kuupäeva. Emiseid tuleb iga tiinuse ajal uuesti 
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vaktsineerida, kusjuures viimane süst tehakse kaks kuni neli nädalat enne poegimist. Põrsaid tuleb 

vaktsineerida ühe korra ühe 0,5 ml annusega.

Kuidas Circovac toimib?

Sigade 2. tüüpi tsirkoviirus on teadaolevalt nakkuslik ning põhjustab sigadel väga mitmesuguseid 

kliinilisi nähte ja sümptomeid. Põrsaste nakatumine toimub enamjaolt esimesel kuuel elunädalal, kui 

põrsaste immuunsüsteem on veel välja arenemas. Sümptomid on muu hulgas kaalulangus (või 

kasvupeetus), lümfisõlmede suurenemine, hingamisraskused ning harvem kõhulahtisus, naha kahvatus 

ja kollasus

Circovac on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke 

kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Circovac sisaldab sigade 2. tüüpi tsirkoviiruse 

tüve, mis on inaktiveeritud ega suuda seetõttu haigust tekitada. Kui vaktsiini manustatakse otse 

sigadele, peab loomade immuunsüsteem viirust võõraks ja tekitab selle vastu antikehi. Kui loomad 

puutuvad sigade 2. tüüpi tsirkoviirusega hiljem uuesti kokku, tekivad antikehad kiiremini. See aitab 

kaitsta looma haiguse eest. Kui vaktsiini manustatakse emisele, siis antikehad kanduvad ternespiimaga 

põrsastele ja tekitavad ajutise kaitse.

Vaktsiin valmistatakse enne kasutamist, segades omavahel viiruseosakesi sisaldava suspensiooni ja 

emulsiooni. Seejärel süstitakse saadud emulsioon. Emulsioon sisaldab parema immuunvastuse 

saamiseks ka adjuvanti (teatud õlisegu).

Milles seisneb uuringute põhjal Circovaci kasulikkus?

Circovaciga on tehtud labori- ja väliuuringuid eri liiki tiinetel emistel ja põrsastel. Uuringud tõendasid, 

et emiste vaktsineerimine Circovaciga võib vähendada sigade 2. tüüpi tsirkoviirusnakkusega seotud 

kahjustuste tekkimist nende põrsaste lümfoidkoes. Kuigi uuringute tulemused muutis osaliselt 

ebamääraseks sigade 2. tüüpi tsirkoviirusnakkuse keerukas olemus, kaasatud sigade suur hulk (63 

seakasvatusettevõtet) ning katse- ja kliiniliste tingimuste mitmekesisus, näitasid uuringud sigade 2. 

tüüpi tsirkoviirusnakkusega seostatud põrsaste üldise suremuse määra vähenemist vahemikus 3,6%–

10%.

Mis riskid Circovaciga kaasnevad?

Circovac võib põhjustada süstekoha või selle ümbruse ajutist punetust või paistetust, mis võib püsida 

kuni neli päeva pärast süstimist. Süstimise järel võib sigadel tõusta kuni kahe päeva jooksul rektaalne 

temperatuur 1,4 °C võrra, teatud juhtudel kuni 2,5 °C, kuid see ei tohiks kesta rohkem kui 24 tundi 

pärast süstimist. Muud harvemad kõrvalnähud süstitud sigadel on aktiivsuse ja söögiisu vähenemine, 

kuid need on samuti ajutised. Circovaci kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi 

infolehel.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene?

Circovac sisaldab mineraalõli. Juhuslik enesesüstimine võib põhjustada tugevat valu ja turset, eriti kui 

süstitakse liigesesse või sõrme, mis võib viia vigastatud sõrme kaotuseni, kui viivitamatult ei pöörduta 

arsti poole. Juhusliku süstimise korral tuleb otsekohe pöörduda arsti poole, isegi kui süstitud kogus on 

väga väike. Arstile tuleb näidata pakendi infolehte. Kui valu püsib pärast arstlikku kontrolli rohkem kui 

12 tundi, tuleb pöörduda uuesti arsti poole.
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Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel?

Keeluaeg on ravimi manustamisele järgnev periood, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema liha 

toiduks tarvitada.

Vaktsiiniga Circovac ravitud sigade liha keeluaeg on 0 päeva, mis tähendab, et keeluaega ei ole.

Miks Circovac heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Circovaci kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja 

soovitas vaktsiini kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Muu teave Circovaci kohta

Euroopa Komisjon andis Circovaci müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, 21. juunil 2007.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Circovaci kohta on ameti veebilehel:  ema.europa.eu/Find 

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui loomaomanikud või -pidajad 

vajavad Circovaci kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma 

oma veterinaararsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 05-2017.


	V-000114-summary-et

