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Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Circovac
vaċċin taċ-ċirkovirus tal-ħnieżer tat-tip 2 (mhux attivat)

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta᾽ valutazzjoni (EPAR) għal Circovac. Dan 

jispjega kif l-Aġenzija vvalutat din il-mediċina veterinarja biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha 

fl-Unjoni Ewropea (UE) u l-kondizzjonijiet taʼ  użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni 

prattika dwar l-użu taʼ  Circovac.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Circovac, is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom 

għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom.

Xʼ inhu Circovac u għal xiex jintuża?

Circovac huwa vaċċin li jintuża biex jipproteġi lill-ħnieżer kontra ċ-ċircovirus tal-ħnieżer ta’ tip 2 

(PCV2). Circovac jintuża biex inaqqas il-bidliet fi u l-ħsara lit-tessuti limfojde (ċelloli u tessuti li 

jiffurmaw is-sistema limfatika, bħan-noduli limfatiċi) assoċjati ma’ infezzjoni b’PCV2 fi qżieqez u biex 

jgħin inaqqas ir-riskju ta’ mewt relatata ma’ din l-infezzjoni. L-infezzjonjiet b’PCV2 jistgħu jipproduċu 

sinjali kliniċi bħal telf fil-piż jew nuqqas ta' żvilupp, limfonodi mkabbra, diffikultà fit-teħid tan-nifs, ġilda 

pallida u suffejra (sfurija tal-ġilda). Circovac fih razza ta’ ċirkovirus tal-majjali tat-tip 2 (PCV2) 

diżattivat (maqtul).

Kif jintuża Circovac?

Circovac huwa disponibbli bħala emulsjoni għall-injezzjoni u jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. Il-

vaċċin jingħata lil ħnieżer nisa qabel u/jew waqt it-tqala. Il-qżieqeż tagħhom jirċievu protezzjoni 

temporanja kontra l-PCV2 meta jixorbu l-kolostrum (l-ewwel ħalib) minn ommijiethom imlaqqma. Din 

hija magħrufa bħala ‘immunizzazzjoni passiva’. F’dan il-każ, l-effett tal-vaċċin idum sa 5 ġimgħat.

Circovac jista’ jingħata wkoll direttament lill-qżieqes ta’ tliet ġimgħat jew aktar (immunizzazzjoni 

attiva). F’dan il-każ, l-effett tal-vaċċin idum mill-inqas 14-il ġimgħa. Circovac jingħata bħala injezzjoni 

fil-muskolu. Għat-tilqima inizjali, in-numru ta' injezzjonijiet meħtieġa u d-doża jvarjaw skont it-tip tal-

ħanżira li tkun qed tiġi kkurata: gilts (ħnieżer nisa li għad ma kellhomx qżieqeż) għandhom jingħataw 

injezzjoni waħda ta' 2 ml tliet darbiet; ħnieżer ommijiet (ħnieżer nisa li diġà kellhom il-qżieqeż) 

għandhom jingħataw injezzjoni ta' 2ml darbtjen. Il-ħin tal-injezzjoni jiġi aġġustat skont id-dati tat-
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tgħammir u tat-tferrigħ (tal-ħlas). Fil-każijiet kollha l-aħħar doża tingħata mill-inqas ġimagħtejn qabel 

id-data mistennija tat-tferrigħ. Il-ħnieżer li diġà saru ommijiet għandhom jerġgħu jitlaqqmu ma’ kull 

tqala b’injezzjoni waħda bejn ġimagħtejn u erba’ ġimgħat qabel it-tferrigħ. Il-qżieqeż għandhom 

jitlaqqmu darba b’injezzjoni waħda ta’ 0.5 ml.

Kif jaħdem Circovac?

Iċ-ċirkovirus tal-qżieqeż tat-tip 2 (PCV2), huwa magħruf li jinfetta, u jikkaġuna firxa wiesgħa ta’ sinjali 

u sindromi kliniċi fil-ħnieżer. L-infezzjoni tal-qżieqeż issir l-aktar matul l-ewwel 6 ġimgħat tal-ħajja, 

meta s-sistema immunitarja tal-qżieqeż tkun għadha qed timmatura. Is-sintomi jinkludu telf fil-piż 

(jew nuqqas ta’ żvilupp), glandoli limfatiċi minfuħin, diffikulatajiet fit-teħid tan-nifs, u, b’mod inqas 

komuni, dijarea, ġilda pallida u suffejra (sfurija tal-ġilda).

Circovac huwa vaċċin. Il-vaċċini jaħdmu billi ‘jgħallmu’ lis-sistema immunitarja (id-difiżi naturali tal-

ġisem) kif tiddefendi ruħha kontra marda. Circovac fih ir-razza tal-PCV2 li ġiet diżattivata u għalhekk 

ma tistax tikkaġuna l-marda. Meta jingħata direttament lill-ħnieżer, is-sistema immunitarja tal-annimal 

tagħraf lill-virus bħala “barrani” u tipproduċi antikorpi kontrih. 'Il quddiem, jekk l-annimali jkunu 

esposti għall-PCV2, is-sistema immunitarja tkun kapaċi tipproduċi antikorpi aktar malajr. Dan 

jgħinhom fil-protezzjoni kontra l-marda. Meta jingħata lil ħanżira omm, l-antikorpi tagħha jiġu trasferiti 

lill-qżieqeż permezz tal-kolostrum u jipprovdi protezzjoni temporanja.

Qabel ma jintuża, il-vaċċin isir billi titħallat sospensjoni li jkun fiha l-partiċelli tal-virus flimkien ma’ 

emulsjoni. L-emulsjoni li tirriżulta tiġi injettata. L-emulsjoni fiha ‘aġġuvant’ (taħlita li fiha ż-żejt) biex 

itejjeb ir-rispons immunitarju.

Xʼ inhuma l-benefi ʼċċji ta  Circovac li ħarġu mill-istudji?

Twettqu studji b’Circovac fil-laboratorju u fuq il-post fi ħnieżer nisa tqal u qżieqeż ta’ diversi razez. L-

istudji wrew li t-tilqim tal-ommijet b’Cirovac jista’ jnaqqas l-inċidenza ta’ ħsara assoċjata ma’ infezzjoni 

b’PCV2 fit-tessuti limfojde tal-qżieqeż tagħhom. Għalkemm ir-riżultat ta’ xi wħud mill-istudji kien 

parzjalment kompromess min-natura kumplessa ta’ infezzjonijiet b’PCV2, in-numru kbir ta’ ħnieżer 

involuti (minn 63 razzett) u l-varjetà ta’ kondizzjonijiet sperimentali u kliniċi wrew tnaqqis fir-rati totali 

ta’ mwiet tal-qżieqeż relatati ma’ infezzjonijiet b’PCV2 ta’ bejn 3.6% u 10%.

Xʼ inhuma r-riskji asso ʼċjati ma  Circovac?

Circovac jista’ jikkaġuna ħmura jew nefħa temporanja fis-sit tal-injezzjoni jew madwaru, li tista' ddum 

sa erbat ijiem wara l-injezzjoni. Wara l-injezzjoni, il-ħnieżer jista’ jkollhom żieda ta’ madwar 1.4 °C fit-

temperatura rettali sa jumejn wara, u f’xi ħnieżer din tista’ titla' sa 2.5 °C, iżda din ma għandhiex 

ddum aktar minn 24 siegħa wara l-injezzjoni. Effetti sekondarji oħra aktar rari fil-ħnieżer injettati 

huma t-tnaqqis tal-attività u fit-teħid tal-ikel, iżda dawn huma wkoll temporanji. Għal-lista sħiħa tal-

effetti sekondarji kollha rrapportati b’Circovac, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Xʼ inhuma l-prekawzjonijiet li jridu jittieħdu mill-persuna li tagħti l-
medi ʼċina jew li tiġi f kuntatt mal-annimal?

Cirovac fih żejt minerali. Injezzjoni aċċidentali tista’ tikkawża wġigħ u nefħa kbira, b’mod partikolari 

jekk tiġi injettata f’ġog jew f’saba’ – dan jista’ jirriżulta fit-telf tas-saba’ jekk ma tingħatax kura medika 

minnufih. Jekk xi ħadd jiġi aċċidentalment injettat b’dan il-prodott, għandu jinkiseb parir mediku 

minnufih anki jekk jiġi injettat ammont żgħir ħafna biss. Il-fuljett ta’ tagħrif għandu jintwera lit-tabib. 
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Jekk l-uġigħ jippersisti għal aktar minn 12-il siegħa wara l-eżami mediku, it-tabib għandu jerġa’ jiġi 

kkuntattjat.

Xʼ inhu l-perjodu taʼ ʼ tiżmim f annimali li jipproduċu l-ikel?

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien li jitħalla wara amministrazzjoni ta’ mediċina u qabel l-annimal ikun 

jista’ jinqatel u l-laħam tiegħu ikun jista’ jintuża għall-konsum mill-bniedem.

Il-perjodu ta' tiżmim għal-laħam minn ħnieżer ikkurati b'Circovac  huwa ta' żero jiem, li jfisser li ma 

hemm l-ebda żmien obbligatorju ta' stennija.

Għal xiex ġiet approvat Circovac?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) tal-Aġenzija kkonkluda li l-benefiċċji 

ta' Circovac huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE.

Tagħrif ieħor dwar Circovac:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha għal Circovac fil-21 

ta' Ġunju 2007.

L-EPAR sħiħ għal Circovac jinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija:  ema.europa.eu/Find 

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni dwar il-

kura b'Circovac, is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jaqraw il-fuljett ta' 

tagħrif jew għandhom jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fʼ Mejju 2017.
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