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EUROPOS VIEŠAS VERTINIMO PROTOKOLAS (EPAR) 

PORCILIS PCV 

EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

 
 

Šis dokumentas yra Europos viešo vertinimo protokolo santrauka. Jame paaiškinama, kaip 
Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) remdamasis pateiktais dokumentais įvertino atliktus 
tyrimus ir kokias vaisto naudojimo rekomendacijas pateikė. Net ir perskaitę šį dokumentą, 
nepamirškite pasikonsultuoti tiesiogiai su veterinaru. Išsamesnės informacijos apie savo gyvūno 
sveikatą arba gydymą taip pat kreipkitės į veterinarą. Jei norite gauti daugiau informacijos apie 
tai, kokiu pagrindu priimtos CVMP rekomendacijos, skaitykite mokslinių diskusijų dalį (taip pat 
EPAR dalis). 
 
 
Kas yra Porcilis PCV? 

Porcilis PCV yra injekcinė emulsija kiaulėms. Joje yra II tipo kiaulių cirkoviruso (KCV2) 
baltymo (antigeno). Vakcinoje nėra gyvo KCV2. 

 
 
Kam naudojamas Porcilis PCV? 

Porcilis PCV yra kiaulėms skirta vakcina nuo KCV2 infekcijos. Ji padeda sumažinti viruso 
kiekį gyvulio kraujyje ir limfiniuose audiniuose ir su II tipo kiaulių cirkoviruso infekcija 
susijusį svorio mažėjimą penėjimo laikotarpiu.  
Vakcina švirkščiama į raumenis sprando srityje už ausies. Apsaugos nuo KCV2 pradžia yra 
antrą savaitę po injekcijos ir trunka iki 22 savaičių. 

 
 
Kaip veikia Porcilis PCV?  

II tipo kiaulių cirkovirusas (KCV2) kiaulėms sukelia įvairiausių sindromų, žinomų kaip su 
II tipo kiaulių cirkovirusu susijusios ligos. Bendrai pripažįstama, kad KCV2 infekcija yra 
reikšminga, bet ne vienintelė ligos sukėlėja. Su KCV2 susijusių infekcijų klinikiniai 
simptomai gali būti labai įvairūs, pvz., svorio netekimas arba augimo sutrikimas, padidėję 
limfmazgiai, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, odos blyškumas ir gelta (odos 
pageltimas). 
 
Porcilis PCV yra vakcina. Vakcinos „išmoko“ imuninę sistemą (natūralią organizmo apsaugos 
sistemą) apsiginti nuo ligų. Porcilis PCV sudėtyje yra nedidelis baltymo iš KCV2 kiekis. 
Vakcinuotos kiaulės imuninė sistema atpažįsta baltymus kaip svetimkūnius ir sužadina  
imuninį atsaką. Taip imuninė sistema parengiama greičiau reaguoti į tą patį virusą. Šis aktyvus 
imuninis atsakas padeda apsaugoti kiaulę nuo viruso sukeliamos ligos. 

 
 
Kaip buvo tiriamas Porcilis PCV? 

Porcilis PCV buvo tiriamas įvairiuose tyrimuose su kiaulėmis. Šie tyrimai atlikti 
laboratorinėmis sąlygomis ir tipiškomis ūkininkavimo sąlygomis, būdingomis įvairiems 
kiaulių auginimo metodams. Vakcinos veiksmingumas buvo vertinamas pagal svorio prieaugį, 
gaištamumą, išmatas ir išskyras iš šnipo. Vertintas imuninis atsakas į vakcinaciją, nustatant 
vakcinuotų gyvulių antikūnų titrus. 



©EMEA 2009 2/2 
 

 
 
Kokia Porcilis PCV nauda atsiskleidė tyrimų metu? 

Tyrimai parodė, kad kiaulių vakcinacija Porcilis PCV padeda sumažinti viruso kiekį gyvulio 
kraujyje ir limfiniuose audiniuose ir su II tipo kiaulių cirkoviruso infekcija susijusį svorio 
mažėjimą penėjimo laikotarpiu. 

 
 
Kokia rizika siejama su Porcilis PCV naudojimu? 

Vakcinuotoms kiaulėms injekcijos vietoje gali pasireikšti įvairių vietinių reakcijų, dažniausiai 
kietas, karštas ir kartais skausmingas patinimas (iki 10 cm skersmens). Šios reakcijos praeina 
savaime per 14–21 parą be didesnio poveikio bendrai gyvulio sveikatos būklei. Po 
vakcinacijos gyvuliui gali kilti staigių padidėjusio jautrumo reakcijų su nedideliais 
neurologiniais simptomais, pvz., drebuliu ir (ar) jauduliu, kurie dažniausiai praeina per kelias 
minutes be gydymo. Praeinantis kūno temperatūros padidėjimas, ne daugiau kaip 1°C, gali 
pasireikšti iki 2 parų po vakcinacijos. Kartais galimas iki 2,5°C rektalinės temperatūros 
pakilimas, trunkantis mažiau nei 24 valandas. Kai kurie paršeliai 5 paras po vakcinavimo gali 
būti apatiški ir mažiau ėsti. Tuoj po vakcinavimo gali trumpam pablogėti augimo rodikliai. 
 

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

Porcilis PCV sudėtyje yra mineralinio aliejaus. Atsitiktinai įšvirkštus ar įsišvirkštus žmogui 
gali kilti stiprus skausmas ir patinimas, ypač sušvirkštus į sąnarį ar pirštą, retai dėl to galima 
netekti piršto, jei laiku nesuteikiama skubi medicinos pagalba. Jeigu jums netyčia buvo 
sušvirkšta šio preparato, nedelsdami kreipkitės į gydytoją, net jeigu sušvirkštas labai mažas 
kiekis; su savimi pasiimkite pakuotės lapelį. Jeigu skausmas po medicininės apžiūros išlieka 
ilgiau nei 12 valandų, vėl kreipkitės į gydytoją. 

 
 
Kiek laiko gyvūno negalima skersti ir jo mėsos naudoti žmogaus maistui (išlauka)? 

Išlauka yra 0 parų. 
 
 
Kodėl Porcilis PCV buvo patvirtintas?  

Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) nusprendė, kad preparato Porcilis PCV teikiama 
nauda yra didesnė už jo keliamą riziką juo aktyviai imunizuojant nuo KCV2 kiaules nuo 
trečios dienos po gimimo ir rekomendavo suteikti Porcilis PCV rinkodaros teisę. Naudos ir 
rizikos santykio apibūdinimą galima rasti šio EPAR 6 modulyje. 

 
 
Kita informacija apie Porcilis PCV: 

2008/01/12 Europos Komisija bendrovei „Intervet International BV“ suteikė visoje Europos 
Sąjungoje galiojančią Porcilis PCV rinkodaros teisę. Informacija apie vaisto skyrimą pateikta 
ant išorinės pakuotės. 

 
 
Ši santrauka paskutinį kartą buvo atnaujinta 2009 m. sausį. 


