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EPAR santrauka plačiajai visuomenei

Circovac
vakcina nuo 2 tipo kiaulių cirkoviruso (inaktyvinta)

Šis dokumentas yra Circovac Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame paaiškinama, 

kaip agentūra vertino šį veterinarinį vaistą, kad galėtų rekomenduoti suteikti leidimą prekiauti šiuo 

vaistu Europos Sąjungoje (ES) ir nustatytų jo naudojimo sąlygas. Šiame dokumente nepateikta 

praktinės informacijos apie tai, kaip naudoti Circovac.

Praktinės informacijos apie Circovac naudojimą gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti 

informaciniame lapelyje arba kreiptis į savo veterinarijos gydytoją ar vaistininką.

Kas yra Circovac ir kam jis naudojamas?

Circovac – tai vakcina, skirta apsaugoti paršelius nuo 2 tipo kiaulių cirkoviruso (KCV2). Circovac 

naudojamas siekiant sumažinti limfinių audinių (limfinę sistemą, pvz., limfmazgius, sudarančių ląstelių 

ir audinių) pokyčius ir pažeidimus, susijusius su PCV2 infekcija paršeliams ir siekiant sumažinti 

gaištamumo nuo šios infekcijos riziką. Sergant KCV2 sukeliamomis infekcijomis gali pasireikšti tokie 

klinikiniai požymiai: svorio sumažėjimas arba augimo sutrikimas, limfmazgių padidėjimas, kvėpavimo 

pasunkėjimas, odos blyškumas ir gelta (odos pageltimas). Circovac sudėtyje yra inaktyvinto 

(neutralizuoto) 2 tipo kiaulių cirkoviruso (KVC2).

Kaip naudoti Circovac?

Circovac tiekiamas injekcinės emulsijos forma, ir jo galima įsigyti tik pateikus receptą. Vakcinuojamos 

kiaulaitės prieš paršingumą ir (arba) jo metu. Paršeliai įgyja laikiną apsaugą nuo KCV2, gerdami 

vakcinuotų motinų krekenas (pirmąjį pieną). Tai vadinama „pasyviąja imunizacija“. Šiuo atveju 

vakcinos poveikis trunka iki 5 savaičių.

Circovac galima tiesiogiai duoti paršeliams nuo 3 savaičių amžiaus (aktyvioji imunizacija). Tokiu atveju 

vakcinos poveikis trunka ne mažiau kaip 14 savaičių. Circovac švirkščiama į raumenis. Pradinei 

vakcinacijai reikalingas injekcijų skaičius ir dozės dydis priklauso nuo vakcinuojamos kiaulaitės tipo: 

kiaulaitėms (dar nė karto neapsiparšiavusioms kiaulėms) skiriama viena 2 ml injekcija tris kartus; 

paršavedėms (jau apsiparšiavusioms kiaulėms) – viena 2 ml injekcija du kartus. Injekcijų laikas 

atitinkamai nustatomas pagal kergimo ir paršiavimosi datas. Visais atvejais paskutinė vakcinos dozė 
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suleidžiama likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki numatytos paršiavimosi datos. Paršavedės 

pakartotinai vakcinuojamos kiekvieno paršingumo metu, joms skiriant vieną injekciją likus 2–

4 savaitėms iki paršiavimosi. Paršeliai vakcinuojami vieną kartą skiriama viena 0,5 ml doze.

Kaip veikia Circovac?

Kiaulių 2 tipo cirkovirusas (KCV2) sukelia kiaulėms infekciją ir įvairius klinikinius požymius ir 

sindromus. Paršeliams infekcija pasireiškia daugiausia per pirmas 6 gyvenimo savaites, kai paršelių 

imuninė sistema tebesiformuoja. Simptomai apima svorio mažėjimą (arba augimo sutrikimą), 

padidėjusius limfmazgius, pasunkėjusį kvėpavimą ir tokius retesnius reiškinius, kaip viduriavimą, 

išblyškusią odą arba geltą (odos pageltonavimą).

Circovac yra vakcina. Vakcinos „išmoko“ imuninę sistemą (natūralios organizmo apsaugos sistemą) 

apsisaugoti nuo ligos. Circovac sudėtyje yra KCV2 viruso padermės. Jis yra inaktyvintas, kad nesukeltų 

ligos. Tiesiogiai vakcinuotų paršelių imuninė sistema atpažįsta virusą kaip svetimkūnį ir ima gaminti jį 

veikiančius antikūnus. Ateityje, jei į gyvulių organizmą vėl pateks KCV2, imuninė sistema gebės 

greičiau pagaminti antikūnų. Tai padės jiems apsisaugoti nuo ligos. Kai vakcinuojamos kiaulės, jų 

antikūnai paršeliams perduodami per krekenas ir suteikia laikiną apsaugą.

Prieš naudojimą vakcina paruošiama sumaišant suspensiją, kurioje yra viruso dalelių, su emulsiją. 

Gauta emulsija suleidžiama. Emulsijos sudėtyje yra adjuvanto (aliejaus mišinio), kuris sustiprina 

imuninę reakciją.

Kokia Circovac nauda nustatyta tyrimuose?

Atlikti laboratoriniai ir lauko tyrimai su įvairių veislių kiaulėmis ir paršeliais, kuriems skirta Circovac. 

Tyrimai parodė, kad paršavedžių vakcinacija Circovac gali sumažinti su KCV2 infekcija siejamos žalos 

paršelių limfiniams audiniams padarinius. Nors kai kurių tyrimų rezultatai buvo netikslūs dėl 

kompleksinio KCV2 infekcijų pobūdžio, didelis tyrimuose naudotų kiaulių skaičius (iš 63 fermų) ir 

eksperimentinių ir klinikinių būklių skaičius parodė bendrą paršelių gaištamumo nuo KCV2 infekcijų 

sumažėjimą (3,6–10 proc.).

Kokia rizika siejama su Circovac naudojimu?

Circovac gali sukelti laikiną injekcijos vietos paraudimą ar patinimą, kuris gali išsilaikyti iki keturių 

dienų po injekcijos. Suleidus injekciją, kiaulėms rektalinė temperatūra gali padidėti maždaug 1,4 C ir 

laikytis iki dviejų dienų, o kai kurioms kiaulėms – iki 2,5 C, bet tai neturėtų trukti ilgiau kaip 24 

valandas po injekcijos. Kiti retesni šalutiniai reiškiniai vakcinuotoms kiaulėms yra aktyvumo ar apetito 

sumažėjimas, bet šie reiškiniai taip pat yra laikini. Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos 

pranešta gydant Circovac, sąrašą galima rasti informaciniame lapelyje.

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo?

Circovac sudėtyje yra mineralinio aliejaus. Atsitiktinai susišvirkštus vakcinos, gali pasireikšti stiprus 

skausmas ir patinimas, ypač jei vaisto sušvirkščiama į sąnarį ar pirštą; nesuteikus skubios medicininės 

pagalbos, dėl to galima netekti piršto. Atsitiktinai įsišvirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio 

vaisto, būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos. Gydytojui reikia parodyti informacinį lapelį. Jei 

suteikus medicininę pagalbą skausmas trunka ilgiau kaip 12 val., reikia kreiptis pakartotinai.
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Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui?

Išlauka – tai laikas, kurį, sušvirkštus vaisto, gyvulio negalima skersti ir jo mėsos vartoti žmonių 

maistui.

Išlauka Circovac skiepytų kiaulių mėsai yra nulis parų, o tai reiškia, kad jų produktus galima naudoti iš 

karto.

Kodėl Circovac buvo patvirtintas?

Agentūros Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) padarė išvadą, kad Circovac nauda yra didesnė už jo 

keliamą riziką, ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES.

Kita informacija apie Circovac

Europos Komisija 2007 m. birželio 21 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Circovac 

registracijos pažymėjimą.

Išsamų Circovac EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu:  ema.europa.eu/Find 

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie 

gydymą Circovac gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis į 

veterinarijos gydytoją ar vaistininką.

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2017 m. gegužės mėn.
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