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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára

Circovac
2-es típusú sertés cirkovírus vakcina (inaktivált)

Ez a Circovac-ra vonatkozó európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója. Azt mutatja be, 

hogy az Ügynökségnek az állatgyógyászati készítményre vonatkozó értékelése miként vezetett az 

Európai Unióban (EU) érvényes forgalomba hozatali engedély kiadását támogató véleményéhez és az 

alkalmazási feltételekre vonatkozó ajánlásaihoz. A dokumentum nem tekinthető gyakorlati 

útmutatónak a Circovac alkalmazására vonatkozóan.

Amennyiben az állat gazdájának vagy tartójának a Circovac alkalmazásával kapcsolatban gyakorlati 

információra van szüksége, olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy 

gyógyszerészéhez.

Milyen típusú készítmény a Circovac és milyen betegségek esetén 
alkalmazható?

A Circovac sertéseknél a 2-es típusú sertés cirkovírussal (PCV2) szembeni védelem kialakítására 

alkalmazott vakcina. A Circovac-ot kismalacoknál a PCV2 fertőzéssel járó nyirokszöveti (a 

nyirokrendszert alkotó sejtek és szövetek, például a nyirokcsomók) elváltozások és károsodások 

mérséklésére, valamint a fertőzés miatti elhullások kockázatának csökkentésére alkalmazzák. A PCV2 

fertőzéseknek olyan klinikai tüneteik lehetnek, mint például a testsúlyvesztés, a növekedés 

elmaradása, a nyirokcsomók megnagyobbodása, a nehézlégzés, a sápadt bőr és a sárgaság (a bőr 

besárgulása). A Circovac 2-es típusú inaktivált (elölt) sertés cirkovírus törzset (PCV2) tartalmaz. 

Hogyan kell alkalmazni a Circovac-ot?

A Circovac emulziós injekció formájában, csak receptre kapható. A vakcinát nőstény sertéseknek adják 

vemhesség előtt és/vagy alatt. A kismalacok a beoltott anyaállattól származó első tejadag 

(kolosztrum) elfogyasztásakor a PCV2 ellen átmeneti védettséget szereznek. Ezt „passzív 

immunizációnak” nevezik. Ebben az esetben a vakcina legfeljebb 5 hétig hatásos.

A Circovac háromhetes kortól közvetlenül a kismalacoknak is beadható (aktív immunizáció). Ebben az 

esetben a vakcina legalább 14 hétig hatásos. A Circovac-ot injekcióban, izomba adják be. A kezdeti 

vakcinázás esetében az injekciók szükséges száma és a dózis a kezelés alatt álló nőstény sertés 
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fajtájától függően változó: süldő malacoknak (olyan nőstény sertések, amelyeknek még nem született 

kismalacuk) háromszor egy 2 ml-es injekciót, kocáknak (olyan nőstény sertések, amelyeknek 

korábban már születtek kismalacaik) pedig kétszer egy 2 ml-es injekciót kell adni. Az oltás időpontját a 

párzás és az ellés (szülés) dátuma szerint kell meghatározni. Minden esetben az utolsó adagot az ellés 

várható időpontja előtt legalább két héttel be kell adni. A kocákat minden egyes vemhesség esetén, az 

ellés előtt 2-4 héttel egy injekcióval újra kell oltani. Kismalacokat egyszer egy 0,5 ml-es injekcióval kell 

beoltani.

Hogyan fejti ki hatását a Circovac?

A 2-es típusú sertés cirkovírusról (PCV2) ismert, hogy fertőző, és hogy a klinikai tünetek és 

tünetegyüttesek széles skáláját okozza sertéseknél. A kismalacok legtöbbször életük első hat hetében 

fertőződnek meg, amikor az immunrendszerük még fejlődésben van. A fertőzés tünetei között szerepel 

a súlycsökkenés (vagy a növekedés elmaradása), a nyirokcsomók megnagyobbodása, a nehézlégzés, 

kevésbé gyakran a hasmenés, a halvány bőrszín és a bőr sárga elszíneződése.

A Circovac egy vakcina. A vakcinák úgy fejtik ki hatásukat, hogy „megtanítják” az immunrendszert (a 

szervezet természetes védekező rendszerét) arra, hogyan védekezzen a betegségek ellen. A Circovac 

PCV2 törzset tartalmaz, amelyet inaktiváltak, hogy ne okozzon megbetegedést. Amikor közvetlenül a 

sertéseket oltják be, az immunrendszer a vírust „idegenként” azonosítja, és ellenanyagot termel 

ellene. Később, ha az állatok a PCV2 fertőzésnek lesznek kitéve, az immunrendszer gyorsabban tud 

majd ellenanyagokat termelni. Ez segít a betegség elleni védekezésben. Anyaállat beoltása esetén az 

ellenanyagok a kolosztrumban jutnak a kismalacok szervezetébe, ahol átmeneti védelmet biztosítanak. 

Alkalmazás előtt a vakcina előállításához a vírusrészecskéket tartalmazó szuszpenziót összekeverik egy 

emulzióval. Az így elkészített emulziót aztán injekcióban adják be. Az emulzió „adjuvánst” (olajat 

tartalmazó vegyületet) tartalmaz az immunválasz ösztönzése érdekében.

Milyen előnyei voltak a Circovac alkalmazásának a vizsgálatok során?

A Circovac-ot különböző fajtájú, vemhes sertésekkel és kismalacokkal végzett, laboratóriumi és 

terepvizsgálatokban tanulmányozták. A vizsgálatok azt mutatták, hogy az anyaállatok Circovac-kal 

történő oltása csökkentheti a PCV2 fertőzéssel járó elváltozások előfordulási gyakoriságát a 

kismalacaik nyirokszöveteiben. Jóllehet néhány vizsgálat eredményét részben veszélyeztette a PCV2 

fertőzések komplex természete, a vizsgálatokba (63 farmról) bevont sertések nagy száma, valamint a 

kísérleti és klinikai körülmények változatossága, a PCV2 fertőzésekkel összefüggő kismalac-elhullások 

arányának összességében 3,6% és 10% közötti csökkenését mutatta.

Milyen kockázatokkal jár a Circovac alkalmazása?

A Circovac átmeneti bőrvörösséget vagy duzzanatot okozhat az injekció beadásának helyén vagy körül, 

ami az injekció beadását követő, legfeljebb négy napon belül elmúlik. Az oltást követően legfeljebb két 

napig körülbelül 1,4 °C-kal megemelkedhet a sertések végbélben mért hőmérséklete, az emelkedés 

néhány esetben akár 2,5 °C is lehet, ez azonban az injekció beadását követően 24 óránál nem tart 

tovább. Ritkán előforduló további mellékhatások a beoltott sertések aktivitásának és 

táplálékfelvételének csökkenése, de ezek szintén csak átmeneti jellegűek. A Circovac alkalmazásával 

kapcsolatban jelentett összes mellékhatás teljes felsorolása a használati utasításban található.
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Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre?

A Circovac ásványi olajat tartalmaz. A véletlen injekciózás súlyos fájdalmat és duzzanatot okozhat, 

különösen, ha a készítményt ízületbe vagy ujjba adták be – azonnali orvosi kezelés hiányában ez az ujj 

elvesztéséhez vezethet. Ha a készítménnyel valakit véletlenül beoltanak, azonnal orvoshoz kell fordulni 

még akkor is, ha csak csekély mennyiség kerül a szervezetbe. A használati utasítást meg kell mutatni 

az orvosnak. Ha a fájdalom 12 órával az orvosi vizsgálat után még mindig fennáll, ismét orvoshoz kell 

fordulni.

Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az 
élelmiszertermelő állatoknál?

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő azt az időszakot jelenti, amelynek el kell telnie a készítmény 

alkalmazása után, mielőtt az állatot levághatják, és a húsát emberi fogyasztásra felhasználhatják.

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő Circovac-kal kezelt sertések által termelt hús esetén nulla 

nap, ami azt jelenti, hogy nincsen kötelező várakozási idő.

Miért engedélyezték a Circovac forgalomba hozatalát?

Az Ügynökséghez tartozó állatgyógyászati készítmények bizottsága (CVMP) megállapította, hogy a 

Circovac alkalmazásának előnyei meghaladják a kockázatokat, ezért javasolta a készítmény EU-ban 

való alkalmazásának jóváhagyását.

A Circovac-kal kapcsolatos egyéb információ

2007. június 21-én az Európai Bizottság a Circovac-ra vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész 

területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt.

A Circovac-ra vonatkozó teljes EPAR az Ügynökség weboldalán található:  ema.europa.eu/Find 

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Amennyiben az állat gazdájának 

vagy tartójának a Circovac-kal történő kezeléssel kapcsolatban további információra van szüksége, 

olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez.

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 05-2017.
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