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Rezumat EPAR destinat publicului

Circovac
vaccin împotriva circovirusului porcin de tip 2 (inactivat)

Prezentul document este un rezumat al Raportului public european de evaluare (EPAR) pentru 

Circovac. Documentul explică modul în care agenția a evaluat medicamentul veterinar, pentru a 

recomanda autorizarea în Uniunea Europeană (UE) și condițiile de utilizare. Scopul documentului nu 

este să ofere recomandări practice referitoare la utilizarea Circovac.

Pentru informații practice privind utilizarea Circovac, proprietarii sau îngrijitorii animalelor trebuie să 

citească prospectul sau să se adreseze medicului veterinar sau farmacistului.

Ce este Circovac și pentru ce se utilizează?

Circovac este un vaccin utilizat pentru protejarea porcilor împotriva circovirusului porcin de tip 2 

(CVP2). Circovac se utilizează pentru reducerea modificărilor și leziunilor din țesuturile (celulele și 

țesuturile care formează sistemul limfatic, precum ganglionii limfatici) asociate cu infecția CVP2 la 

purcei și pentru reducerea riscului de deces în urma acestei infecții. Infecțiile asociate cu CVP2 pot 

produce semne clinice cum ar fi scăderea în greutate sau oprirea din creștere, ganglioni limfatici măriți, 

respirație dificilă, paloare a pielii și icter (îngălbenirea pielii). Circovac conține o tulpină a circovirusului 

porcin inactivat (omorât) de tip 2 (CVP2).

Cum se utilizează Circovac?

Circovac este disponibil sub formă de emulsie injectabilă și se poate obține numai pe bază de rețetă. 

Vaccinul se administrează la scroafe înaintea și/sau în timpul perioadei de gestație. Astfel, purceii sunt 

protejați temporar împotriva CVP2 prin colostru (primul lapte) provenit de la mamele vaccinate. 

Procedura se numește „imunizare pasivă”. În acest caz, efectul vaccinului durează până la 

5 săptămâni.

De asemenea, Circovac poate fi administrat direct purceilor începând cu vârsta de trei săptămâni 

(imunizare activă). În acest caz, efectul vaccinului durează cel puțin 14 săptămâni. Circovac se 

administrează prin injecție intramusculară. Pentru vaccinarea inițială, numărul de injecții necesare și 

doza variază în funcție de scroafa tratată: scrofițelor (femele care încă nu au avut purcei) trebuie să li 

se administreze de trei ori o injecție de 2 ml, iar scroafelor (femele care au mai avut purcei) trebuie să 
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li se administreze de două ori o injecție de 2 ml. Perioada în care trebuie administrată injecția este 

ajustată în funcție de data împerecherii și a fătării. În toate cazurile, ultima doză se administrează cu 

cel puțin două săptămâni înainte de data estimată a fătării. Scroafele trebuie vaccinate din nou pentru 

fiecare perioadă de gestație prin administrarea unei injecții cu două până la patru săptămâni înainte de 

fătare. Purceii trebuie vaccinați o singură dată prin administrarea unei injecții de 0,5 ml.

Cum acționează Circovac?

Circovirusul porcin de tip 2 (CVP2) este cunoscut ca fiind cauza unor infecții și a unei mari varietăți de 

semne clinice și sindroame la porcine. La purcei, infecția apare cel mai frecvent în primele 6 săptămâni 

de viață, când sistemul imunitar este încă în curs de formare. Printre simptome se numără pierderea în 

greutate (sau oprirea din creștere), noduli limfatici măriți, dificultăți de respirație și, mai puțin frecvent, 

diaree, paloarea pielii și icter (îngălbenirea pielii).

Circovac este un vaccin. Vaccinurile acționează „învățând” sistemul imunitar (mecanismul natural de 

apărare al organismului) cum să se apere împotriva unei boli. Circovac conține o tulpină de CVP2 care 

a fost inactivat, astfel încât să nu poată provoca boala. Atunci când vaccinul se administrează direct la 

porci, sistemul imunitar al animalului recunoaște virusul ca fiind „străin” și produce anticorpi împotriva 

lui. În viitor, dacă animalele sunt expuse la virusul CVP2, sistemul imunitar va putea produce anticorpi 

mai rapid. Acest lucru va ajuta la protejarea lor împotriva bolii. Când se administrează mamei, 

anticorpii sunt transferați de la mamă la purcei prin colostru și asigură  protejarea lor temporară.

Înainte de administrare, vaccinul se prepară prin amestecarea unei suspensii care conține particulele 

de virus cu o emulsie. Emulsia obținută este apoi injectată. Emulsia conține un „adjuvant” (un compus 

care conține ulei) pentru a îmbunătăți răspunsul imunitar.

Ce beneficii a prezentat Circovac pe parcursul studiilor?

S-au efectuat studii de laborator și de teren cu Circovac la scroafe gestante și purcei din diferite rase. 

Studiile au demonstrat că vaccinarea mamelor cu Circovac poate reduce incidența leziunilor asociate cu 

infecția cu CVP2 din țesuturile ale purceilor. Deși rezultatul unora dintre studii a fost compromis parțial 

din cauza naturii complexe a infecțiilor cu CVP2, numărul mare de porcine implicate (de la 63 de 

ferme) și varietatea condițiilor experimentale și clinice au demonstrat însă reducerea ratei globale a 

mortalității la purcei asociate infecțiilor cu CVP2, între 3,6% și 10%.

Care sunt riscurile asociate cu Circovac?

Circovac poate determina apariția unei înroșiri sau umflături temporare la locul sau în jurul locului de 

injectare, care poate dura cel mult patru zile după injectare. După injectare, poate apărea o creștere a 

temperaturii rectale de aproximativ 1,4 °C timp de cel mult două zile, iar la unele porcine de până la 

2,5 °C, dar aceasta nu ar trebui să dureze mai mult de 24 de ore după injectare. Alte efecte secundare 

mai rare apărute la porcinele injectate sunt apatia și diminuarea poftei de mâncare, dar și acestea au 

un caracter temporar. Pentru lista completă a efectelor secundare raportate asociate cu Circovac, 

consultați prospectul.

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul?

Circovac conține ulei mineral. Injectarea accidentală poate produce dureri puternice și umflături, în

special dacă injectarea se face într-o articulație sau într-un deget, ceea ce ar putea duce la pierderea 

degetului dacă nu sunt acordate imediat îngrijiri medicale. Dacă o persoană este injectată accidental cu 
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acest produs, trebuie să solicite imediat sfatul medicului chiar dacă a fost injectată numai o cantitate 

mică. Prospectul trebuie prezentat medicului. Dacă durerea persistă mai mult de 12 ore după 

examinarea medicală, medicul trebuie contactat din nou.

Care este perioada de așteptare la animale de la care se obțin produse 
alimentare?

Perioada de așteptare este timpul care trebuie să treacă după administrarea medicamentului până 

când animalul poate fi sacrificat și carnea poate fi utilizată pentru consum uman.

Perioada de așteptare pentru carnea de la porcinele tratate cu Circovac este de zero zile, ceea ce 

înseamnă că nu există o perioadă de așteptare obligatorie.

De ce a fost aprobat Circovac?

Comitetul pentru medicamente de uz veterinar (CVMP) al agenției a hotărât că beneficiile Circovac sunt 

mai mari decât riscurile asociate și a recomandat aprobarea utilizării sale în UE.

Alte informații despre Circovac

Comisia Europeană a acordat o autorizație de introducere pe piață pentru Circovac, valabilă pe întreg 

teritoriul UE, la 21 iunie 2007.

EPAR-ul complet pentru Circovac este disponibil pe site-ul agenției:  ema.europa.eu/Find 

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Pentru mai multe informații 

referitoare la tratamentul cu Circovac, proprietarii sau îngrijitorii animalelor trebuie să citească 

prospectul sau să se adreseze medicului veterinar sau farmacistului.

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în mai 2017.
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