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EURÓPAI NYILVÁNOS ÉRTÉKELŐ JELENTÉS (EPAR) 

PORCILIS PCV 

EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

 
 

Ez a dokumentum az európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója. Azt mutatja be, 
hogy az állatgyógyászati készítmények bizottságának (CVMP) a benyújtott dokumentáción 
alapuló értékelése miként vezetett a készítmény alkalmazási feltételeire vonatkozó ajánlásokhoz. 
Ez a dokumentum nem helyettesítheti az állatorvossal történő személyes megbeszélést. 
Amennyiben állata betegségével vagy kezelésével kapcsolatban további információra van 
szüksége, kérdezze meg állatorvosát! Ha Ön többet szeretne tudni a CVMP ajánlásainak 
alapjairól, olvassa el a (szintén az EPAR részét képező) tudományos indoklást! 
 
 
Milyen típusú gyógyszer a Porcilis PCV? 

A Porcilis PCV sertéseknek szánt vakcina, amely emulziós injekció formájában kapható. A 
sertés cirkovírus 2. típusú vírusából (PCV2) kinyert fehérjét (antigént) tartalmaz. A vakcina 
élő PCV2 vírust nem tartalmaz. 

 
 
Milyen betegségek ellen alkalmazható a Porcilis PCV? 

A Porcilis PCV-t sertések PCV2 fertőzés elleni vakcinázására alkalmazzák három napos 
kortól. A vakcinázás segít csökkenteni a vírus mennyiségét az állat vérében és 
nyirokszöveteiben, és csökkenteni azt a testtömeg veszteséget, amely a PCV2 fertőzöttséggel 
összefüggésben jelentkezik a hízlalás során.  
A vakcinát nyaki izomba fecskendezve adják be, a fül mögötti területre. A PCV2 vírussal 
szembeni védelem már két héttel a beadás után kialakul, és 22 hétig tart.  

 
 
Hogyan fejti ki hatását a Porcilis PCV?  

Ismeretes, hogy a 2. típusú sertés cirkovírus (PCV2) a sertéseknél nagy változatosságú 
tünetegyütteseket idéz elő, amelyek együttesen a 2. típusú sertés cirkovírus okozta betegségek 
(PCVD) néven ismertek. Általánosan elfogadott megállapítás, hogy a PCV2 fertőzés 
feltétlenül szükséges, de nem elégséges oka a betegség fellépésének. A PCV2 vírushoz 
társult fertőzések klinikai tünetei lehetnek a testtömeg csökkenés vagy visszamaradt 
növekedés, nyirokcsomó duzzanatok, légzési nehézségek, hasmenés, a bőr sápadtsága és a 
sárgaság. 
 
A Porcilis PVC egy vakcina. A vakcinák úgy fejtik ki hatásukat, hogy „megtanítják” az 
immunrendszert (a szervezet természetes védekező rendszerét), hogyan védekezzen a 
betegségek ellen. A Porcilis PCV kis mennyiségben tartalmaz egy, a PCV2-ből kinyert 
fehérjét. Amikor a sertésnek beadják a vakcinát, immunrendszere ezt a fehérjét „idegen” 
fehérjeként ismeri fel, és aktív immunválasz kialakításával reagál. Ezáltal az immunrendszer 
gyorsabban fog tudni reagálni, amikor majd vírusfertőzésnek lesz kitéve. Ez az aktív 
immunválasz segít megvédeni a sertést a PCV2 vírus okozta betegségtől. 
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Milyen módszerekkel vizsgálták a Porcilis PCV-t? 
A Porcilis PCV-t sertéseken számos vizsgálatban tanulmányozták. Ezeket a vizsgálatokat 
laboratóriumi körülmények közt valamint különböző sertéstenyésztési rendszerekre jellemző 
gazdálkodási körülmények közt végezték. A hatásosság monitorozott mércéi a testtömeg 
gyarapodás, a mortalitás valamint a széklettel és orrváladékkal történő vírusürítés voltak. A 
vakcinázásra adott immunválaszt a vakcinázott állatok ellenanyag titerének meghatározásával 
monitorozták. 

 
 
Milyen előnyei voltak a Porcilis PCV alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A vizsgálatok kimutatták, hogy a sertések Porcilis PCV-vel történő vakcinázása segít 
csökkenteni a vírus mennyiségét az állat vérében és nyirokszöveteiben, és csökkenteni azt a 
testtömeg veszteséget, amely a PCV2 fertőzöttséggel összefüggésben jelentkezik a hízlalás 
során. 

 
 
Milyen kockázatokkal jár a Porcilis PCV alkalmazása? 

A sertéseknél a vakcinázás után a beadás helyén átmeneti helyi reakció alakulhat ki, főleg 
kemény, meleg, esetenként fájdalmas duzzanat formájában (átmérője egészen 10 cm-ig). Ezek 
a reakciók a vakcinázást követő 14-21. napon belül önmaguktól megszűnnek anélkül, hogy 
bármilyen súlyosabb következménnyel járnának az állatok általános egészségi állapotára 
nézve.  A vakcinázás után közvetlenül kialakulhatnak általános túlérzékenység jellegű 
reakciók enyhe idegrendszeri tüneteket, például remegést és/vagy izgatottságot okozva, 
amelyek rendszerint néhány percen belül elmúlnak, és nem igényelnek gyógykezelést. A 
testhőmérséklet átmeneti emelkedése, amely rendszerint nem haladja meg az 1°C-t, az oltást 
követően 2 napig előfordulhat. Esetenként a rektális hőmérséklet 24 óránál rövidebb ideig 
tartó, legfeljebb 2,5°C-t elérő emelkedése előfordulhat. Egyes malacok bágyadttá válhatnak, 
és takarmányfelvételük is csökkenhet legfeljebb 5 napig. A vakcinázás a növekedési ütem 
átmeneti visszaesésével járhat a vakcinázást közvetlenül követő időszakban. 
 

 
Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal kapcsolatba kerülő 
személyre? 

A Porcilis PCV ásványi olajat tartalmaz. Véletlen befecskendezés/öninjekciózás révén a 
szervezetbe jutott készítmény erős fájdalmat, duzzanatot okozhat, különösen ha ízületet vagy 
ujjat érint a beadás, és ha nem történik időben orvosi beavatkozás, ritkán az érintett ujj 
elvesztéséhez is vezethet. Ha véletlen befecskendezés révén a készítménynek akár igen 
csekély mennyisége is bejutott az Ön szervezetébe, haladéktalanul forduljon orvoshoz, és 
vigye magával a készítmény használati utasítását. Ismételten forduljon orvoshoz, ha a 
fájdalom 12 órával az orvosi vizsgálat után még mindig fennáll! 

 
 
Mennyi idő múlva vágható le az állat és használható fel a húsa emberi fogyasztásra (élelmezés-
egészségügyi várakozási idő)? 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő nulla nap. 
 
 
Miért engedélyezték a Porcilis PCV forgalomba hozatalát?  

Az állatgyógyászati készítmények bizottsága (CVMP) arra a következtetésre jutott, hogy a 
Porcilis PCV előnyei a három naposnál idősebb sertések PCV2 elleni aktív immunizálásában 
meghaladják a kockázatokat, és javasolta a Porcilis PCV-re vonatkozóan a forgalomba 
hozatali engedély megadását. A kockázat/haszon profil az EPAR 6. moduljában található. 
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A Porcilis PCV-vel kapcsolatos egyéb információ: 
2009. január 12-én az Európai Bizottság az Intervet International BV részére az Porcilis PCV-
re vonatkozóan megadta az Európai Unió egész területére érvényes forgalomba hozatali 
engedélyt. A készítmény felírására vonatkozó információk a külső csomagoláson találhatók. 

 
 
Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 2009 január. 


