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RAPPORT PUBBLIKU EWROPEW TA’ VALUTAZZJONI (EPAR) 

PORCILIS PCV 

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku 

 
 

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni . L-għan 
tiegħu huwa li jispjega kif il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għal Użu Veterinarju (CVMP) 
abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, wasal għar-rakkomandazzjonijiet dwar il-kundizzjonijiet 
tal-użu. Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb wiċċ mal-veterinarju 
tiegħek. Jekk teħtieġ iktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew dwar il-kura tal-annimali 
tiegħek ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Jekk tixtieq aktar informazzjoni abbażi tar-
rakkomandazzjonijiet tas-CVMP, aqra d-Diskussjoni Xjentifika (parti wkoll mill-EPAR). 
 
 
X’inhu Porcilis PCV? 

Porcilis PCV huwa vaċċin għal użu fil-ħnieżer, li hu disponibbli f’emulsjoni injettabbli. Fih 
proteina (antiġene) mill-virus taċ-ċirkovirus tal-ħnieżer tat-tip 2 (PCV2). Il-vaċċin ma fih ebda 
PCV2 ħaj. 

 
 
Għal xiex jintuża Porcilis PCV? 

Porcilis PCV jintuża biex ilaqqam ħnieżer li jkollhom età ta’ tlett ijiem jew aktar kontra 
infezzjoni bil-PCV2. Dan jgħin biex jitnaqqas l-ammont ta’ virus fid-demm tal-annimal u fit-
tessuti linfojde u biex inaqqas it-telf fil-piż assoċjat mal-infezzjoni bil-PCV2 li sseħħ matul il-
perjodu tat-tismin.  
Il-vaċċin jingħata b’injezzjoni fil-muskolu tal-għonq, fil-parti ta’ wara l-widna. Il-protezzjoni 
kontra PCV2 tibda fi żmien ġimagħtejn wara l-injezzjoni u ddum applikabbli għal 22 ġimgħa.  

 
 
Kif jaħdem Porcilis PCV?  

Iċ-ċirkovirus tal-ħnieżer tat-tip 2 (PCV2) huwa magħruf li jikkawża firxa wiesgħa ta’ 
sindromi fil-ħnieżer, flimkien magħrufin bħala mard relatat ma’ ċirkovirus tal-ħnieżer tat-tip 2 
(PCVD). Huwa ġeneralment aċċettat li infezzjoni b’PCV2 hija essenzjali iżda mhux biżżejjed 
biex tikkawża marda. Infezzjonijiet assoċjati ma’ PCV2 jistgħu jinkludu sinjali kliniċi bħal 
telf fil-piż jew nuqqas ta’ tkabbir, tkassir tal-linfonodi, diffikultà fit-teħid tan-nifs, dijarrea, 
ġilda pallida u suffejra (sfurija tal-ġilda).   
 
Porcilis PCV huwa vaċċin. Il-vaċċini jaħdmu billi ‘jgħallmu’ lis-sistema immunitarja (id-difiżi 
naturali tal-ġisem) kif tiddefendi ruħha kontra marda. Porcilis PCV fih ammonti żgħar ta’ 
proteina minn PCV2. Meta ħanżir jingħata vaċċin, is-sistema immunitarja tal-ħanżir tagħraf il-
proteina bħala ‘barranija’ u tirreaġixxi billi tibni rispons immunitarju attiv. Permezz ta’ dan, 
is-sistema immunitarja tkun kapaċi tirreaġġixxi aktar malajr meta tkun esposta għall-virus. 
Dan ir-rispons immunitarju attiv jgħin jipproteġi lill-ħanżir kontra l-mard ikkawżat minn dan 
il-virus. 
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Kif ġie studjat Porcilis PCV? 
Porcilis PCV ġie studjat fuq ħnieżer f’għadd ta’ provi. Dawn l-istudji twettqu f’kundizzjonijiet 
ta’ laboratorju kif ukoll f’kundizzjonijiet ta’ trobbija tipiċi rappreżentattivi ta’ sistemi ta’ 
produzzjoni tal-ħnieżer differenti. Il-kejl tal-effikaċja li ġie mmonitorjat inkluda żieda fil-piż, 
il-mortalità kif ukoll il-produzzjoni ta’ feċi u ħmieġ nażali. Ir-rispons immunitarju għall-
vaċċinazzjoni ġie mmonitorjat billi ġew stabbiliti titoli ta’ antikorpi fl-annimali mlaqqma. 

 
 
Liema benefiċċju wera Porcilis PCV waqt l-istudji mwettqa? 

Il-provi wrew li l-vaċċinazzjoni tal-ħnieżer b’Porcilis PCV tgħin biex jitnaqqas l-ammont ta’ 
virus fid-demm tal-annimal u fit-tessuti linfojdi u biex jitnaqqas it-telf fil-piż assoċjat mal-
infezzjoni bil-PCV2 li sseħħ matul il-perjodu tat-tismin. 

 
 
X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Porcilis PCV? 

Fil-ħnieżer, jistgħu jiżviluppaw reazzjonijiet lokalizzati u tranżitorji wara l-vaċċinazzjoni 
prinċipalment fil-forma ta’ nefħa iebsa, sħuna u xi kultant b’uġigħ (dijametru sa 10 cm).  
Dawn ir-reazzjonijiet jgħibu waħidhom wara perjodu ta’ madwar 14-21 jum mingħajr ebda 
konsegwenza maġġuri fuq l-istatus ġenerali tas-saħħa tal-annimali. Eżatt wara l-vaċċinazzjoni 
jistgħu jseħħu reazzjonijiet ta’ ipersensittività ta’ natura sistemika b’sintomi newroloġiċi 
minuri, bħal rogħda u/jew eċċitament, li normalment jiġu solvuti wara ftit minuti u ma jeħtiġu 
l-ebda trattament. Żieda tranżitorja fit-temperatura tal-ġisem, li normalment ma tkunx iktar 
minn 1°C, tista’ sseħħ sa jumejn wara l-vaċċinazzjoni. Kultant, tista’ sseħħ żieda fit-
temperatura tar-rektum sa 2.5 °C li ddum inqas minn 24 siegħa. Xi driefeġ jistgħu jħossuhom 
imdejqin u juru nuqqas ta’ aptit għal mhux aktar minn 5 ijiem. Il-vaċċinazzjoni tista’ twassal 
għal indeboliment temporanju fir-rata tat-tkabbir fil-perjodu eżattament wara l-għoti tal-
vaċċin. 
 

 
X’inhuma l-prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-persuna li tagħti l-prodott mediċinali 
jew li tiġi f’kuntatt mal-annimal?  

Porcilis PCV fih żejt minerali. Injezzjoni aċċidentali/injezzjoni personali tista’ tirriżulta 
f’uġigħ gravi u f’nefħa, b’mod partikolari jekk din tiġi injettata f’ġogi jew f’xi saba’, u, 
f’każijiet rari tista’ tirriżulta fit-telf tas-saba’ milqut jekk ma tingħatax attenzjoni medika 
minnufih. Jekk tiġi injettat aċċidentalment b’dan il-prodott, itlob parir mediku minnufih anke 
jekk ammont żgħir ħafna biss jiġi injettat u ħu miegħek il-fuljett ta’ tagħrif. Jekk l-uġigħ 
jibqa’ hemm għal aktar minn 12-il siegħa wara eżami mediku, itlob parir mediku mill-ġdid. 

 
 
X’inhu ż-żmien permess qabel l-annimal ikun jista’ jinqatel u l-laħam użat għall-konsum mill-
bniedem (perjodu ta’ rtirar)? 

Il-perjodu ta’ rtirar huwa ta’ żero jiem. 
 
 
Għaliex ġie approvat Porcilis PCV?  

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għal Użu Veterinarju (CVMP) ikkonkluda li l-benefiċċji 
ta’ Porcilis PCV huma ogħla mir-riskji għall-immunizzazzjoni attiva ta’ ħnieżer, ta’ età aktar 
minn tlett ijiem, kontra PCV2, u rrakkomanda li Porcilis PCV jingħata awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq. Il-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju jista’ jinstab f’modulu 6 ta’ dan l-EPAR 

 



©EMEA 2009 3/3 
 

 
Informazzjoni oħra dwar Porcilis PCV: 

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fuq is-suq valida fl-Unjoni 
Ewropea kollha għal Porcilis PCV lil Intervet International BV nhar il-12/01/2009. 
Informazzjoni fuq l-istatus tar-riċetta veterinarja ta’ dan il-prodott hija disponibbli fuq il-
pakkett ta’ barra. 

 
 
Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi: Jannar 2009. 


