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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Circovac
szczepionka przeciwko cirkowirusowi świń typu 2

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) 

dotyczącego produktu Circovac. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła ten lek weterynaryjny przed 

zarekomendowaniem dopuszczenia go do obrotu w Unii Europejskiej (UE) oraz zatwierdzeniem 

warunków jego stosowania. Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania 

produktu Circovac.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania produktu Circovac właściciele lub 

opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem 

weterynarii lub farmaceutą.

Co to jest produkt Circovac i w jakim celu się go stosuje?

Circovac jest szczepionką stosowaną do ochrony świń przeciwko cirkowirusowi świń typu 2 (PCV2). 

Circovac stosuje się w celu zmniejszenia zmian oraz uszkodzenia tkanek limfoidalnych (komórki i 

tkanki, z których zbudowany jest układ chłonny, np. węzły chłonne) związanych z zakażeniem wirusem 

PCV2 u prosiąt oraz jako pomoc w zmniejszeniu ryzyka zdechnięcia w związku z tym zakażeniem. 

Zakażenia wirusem PCV2 mogą powodować objawy kliniczne, takie jak utrata masy ciała lub brak 

wzrostu, powiększenie węzłów chłonnych, trudności w oddychaniu, bladość skóry i żółtaczka 

(zażółcenie skóry). Circovac zawiera szczep inaktywowanego (zabitego) cirkowirusa świń typu 2 

(PCV2).

Jak stosować produkt Circovac?

Circovac jest dostępny w postaci emulsji do wstrzykiwań i wydaje się go wyłącznie z przepisu lekarza. 

Szczepionkę podaje się samicom świń przed ciążą i/lub w jej trakcie. Ich prosięta stają się wówczas 

tymczasowo uodpornione na PCV2 po wypiciu siary (pierwszego mleka) od zaszczepionych matek. 

Zjawisko to nazywa się uodpornieniem biernym. W tym przypadku działanie szczepionki trwa do 5 

tygodni.

Circovac można również podawać prosiętom od 3. tygodnia życia (uodparnianie czynne). W tym 

przypadku działanie szczepionki trwa do 14 tygodni. Circovac podaje się we wstrzyknięciu 
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domięśniowym. W przypadku początkowego szczepienia liczba koniecznych wstrzyknięć i dawka zależy 

od typu leczonej samicy: loszki (samice świń, które jeszcze nie miały prosiąt) wymagają trzykrotnego 

podania jednego zastrzyku 2 ml; maciory (samice świń, które miały wcześniej prosięta) wymagają 

dwukrotnego podania jednego zastrzyku 2 ml. Czas podania wstrzyknięć ustala się według daty krycia i 

oproszenia (urodzenia prosiąt). We wszystkich przypadkach ostatnią dawkę podaje się co najmniej dwa 

tygodnie przed oczekiwanym terminem oproszenia. Maciory należy ponownie zaszczepić przy każdej 

ciąży jednym zastrzykiem dwa lub cztery tygodnie przed terminem oproszenia. Prosięta należy 

zaszczepić jednokrotnie jednym zastrzykiem 0,5 ml.

Jak działa produkt Circovac?

Uważa się, że cirkowirus świń typu 2 (PCV2) zakaża świnie i powoduje u nich wiele różnych objawów i 

zespołów klinicznych. Do zakażenia prosiąt dochodzi głównie w trakcie pierwszych 6 tygodni życia, 

kiedy układ odpornościowy wciąż dojrzewa. Objawy obejmują: utratę masy ciała (lub brak wzrostu), 

powiększenie węzłów chłonnych, trudności w oddychaniu oraz, rzadziej, biegunkę, bladość skóry i 

żółtaczkę (zażółcenie skóry).

Circovac jest szczepionką. Działanie szczepionek polega na uczeniu układu odpornościowego (naturalny 

system obronny organizmu), w jaki sposób może chronić się przed chorobą. Circovac zawiera szczep 

PCV2, który został inaktywowany, aby nie mógł wywoływać choroby. Po podaniu szczepionki 

bezpośrednio świniom układ odpornościowy zwierzęcia rozpoznaje wirusa jako strukturę obcą i 

wytwarza przeciwko niemu przeciwciała. W przyszłości w przypadku kontaktu z PCV2 układ 

odpornościowy zwierzęcia będzie w stanie szybciej wytworzyć przeciwciała. Pomoże to w ochronie 

zwierząt przed chorobą. Po podaniu szczepionki matce jej przeciwciała są przekazywane prosiętom 

poprzez siarę, przez co zapewniają tymczasową ochronę.

Przed zastosowaniem szczepionkę sporządza się poprzez wymieszanie zawiesiny zawierającej 

cząsteczki wirusa z emulsją. Powstała w ten sposób emulsja jest następnie wstrzykiwana. Emulsja 

zawiera także adiuwant (związek zawierający olej) w celu wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej.

Jakie korzyści ze stosowania produktu  Circovac zaobserwowano w 
badaniach?

Na ciężarnych świniach i prosiętach różnych ras przeprowadzono badania laboratoryjne i terenowe z 

udziałem produktu Circovac. W badaniach wykazano, że szczepienie matek produktem Circovac może 

zmniejszyć częstość występowania uszkodzeń związanych z zakażeniem PCV2 w tkance limfoidalnej ich 

prosiąt. Mimo że wyniki niektórych badań były częściowo niemiarodajne z powodu złożonego 

charakteru zakażeń PCV2, to jednak duża liczba uczestniczących świń (z 63 hodowli) oraz różne 

warunki eksperymentalne i kliniczne wykazały zmniejszenie ogólnej częstości zgonów prosiąt 

związanych z zakażeniami PCV2 o 3,6% do 10%.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Circovac?

Produkt Circovac może powodować przejściowe zaczerwienienie lub obrzęk wokół miejsca 

wstrzyknięcia, które mogą się utrzymywać przez okres do czterech dni po wstrzyknięciu. Po wykonaniu 

wstrzyknięcia u świń może wystąpić podwyższona temperatura ciała o 1,4°C przez okres do dwóch dni, 

a u niektórych świń do 2,5°C, lecz objaw ten nie powinien utrzymywać się dłużej niż 24 godziny po 

wstrzyknięciu. Innymi, rzadszymi działaniami niepożądanymi u szczepionych świń jest zmniejszenie 

aktywności i spożycia paszy, lecz mają one także charakter przejściowy. Pełny wykaz zgłaszanych 

działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu Circovac znajduje się w ulotce 

informacyjnej.
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Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem?

Circovac zawiera olej mineralny. Przypadkowe wstrzyknięcie może spowodować silny ból i obrzęk, 

szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca — może to prowadzić do utraty palca, jeśli 

nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska. Jeżeli produkt zostanie przypadkowo 

wstrzyknięty człowiekowi, nawet w bardzo niewielkiej ilości, należy niezwłocznie zasięgnąć porady 

lekarza oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną. Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po 

badaniu lekarskim, należy ponownie zwrócić się do lekarza.

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności?

Okres karencji to czas po podaniu produktu, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, 

a mięso czy mleko mogą zostać spożyte przez ludzi.

Okres karencji dla mięsa pochodzącego od świń leczonych produktem Circovac wynosi zero dni, co 

oznacza, że nie ma obowiązkowego czasu oczekiwania.

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Circovac?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CVMP) Agencji uznał, że korzyści ze stosowania 

produktu Circovac przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE.

Inne informacje dotyczące produktu Circovac:

W dniu 21 czerwca 2007 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu 

Circovac do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Circovac znajduje się na stronie internetowej Agencji 

pod adresem:  ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment 

reports. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Circovac właściciele 

lub opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z 

lekarzem weterynarii lub farmaceutą.
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