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Súhrn správy EPAR pre verejnosť

Circovac
očkovacia látka proti cirkovírusu ošípaných typu 2 (inaktivovaný)

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o očkovacej látke Circovac. 

Vysvetľuje, akým spôsobom agentúra vyhodnotila túto veterinárnu očkovaciu látku s cieľom odporučiť 

jej registráciu v Európskej únii (EÚ) a podmienky jej používania. Účelom tohto dokumentu nie je 

poskytnúť praktické rady o tom, ako používať očkovaciu látku Circovac.

Praktické informácie o používaní očkovacej látky Circovac majitelia alebo chovatelia zvierat nájdu v 

písomnej informácii pre používateľa alebo sa môžu obrátiť na svojho veterinárneho lekára, 

resp. lekárnika.

Čo je očkovacia látka Circovac a na čo sa používa?

Circovac je očkovacia látka, ktorá sa používa na ochranu ošípaných proti cirkovírusu ošípaných typu 2 

(PCV2). Očkovacia látka Circovac sa používa na obmedzenie zmien v lymfatických tkanivách (bunky a 

tkanivá, ktoré tvoria lymfatický systém, ako sú napr. lymfatické uzliny) a ich poškodení súvisiacich s 

infekciou PCV2 u prasiatok a na pomoc pri znížení rizika úmrtnosti na túto infekciu. Infekcie súvisiace s 

vírusom PCV2 sa môžu prejavovať klinickými príznakmi, ako je napríklad úbytok hmotnosti alebo 

zastavenie rastu, zväčšené lymfatické uzliny, ťažkosti pri dýchaní, bledá koža a žltačka (zožltnutie 

kože). Očkovacia látka obsahuje inaktivovaný (usmrtený) kmeň cirkovírusu ošípaných typu 2 (PCV2).

Ako sa očkovacia látka Circovac používa?

Očkovacia látka Circovac je k dispozícii vo forme injekčnej emulzie a jej výdaj je viazaný 

na veterinárny predpis. Očkovacia látka sa podáva samiciam ošípaných pred graviditou a/alebo počas 

nej.  Vďaka tomu prasiatka pri prijímaní kolostra (prvého mlieka) od zaočkovaných matiek získajú 

dočasnú ochranu pred vírusom PCV2. Nazýva sa to tzv. pasívna imunizácia. V tomto prípade účinok 

očkovacej látky trvá až 5 týždňov.

Očkovacia látka sa môže podávať aj priamo prasiatkam vo veku od troch týždňov (aktívna imunizácia). 

V tomto prípade účinok očkovacej látky trvá najmenej 14 týždňov. Očkovacia látka Circovac sa podáva 

injekciou do svalu. V prípade prvotného podania očkovacej látky sa počet potrebných injekcií a dávka 

líšia v závislosti od typu liečenej samice ošípaných: prasničky (samice, ktoré ešte nemali prasiatka) 
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majú dostať trikrát jednu 2 ml injekciu, prasnice (samice, ktoré už v minulosti mali prasiatka) majú 

dostať dvakrát jednu 2 ml injekciu.  Načasovanie podania injekcie sa prispôsobí podľa dátumov 

pripustenia a oprasnenia (vrhu prasiatok). Vo všetkých prípadoch sa posledná dávka podáva najmenej 

dva týždne pred očakávaným dátumom oprasnenia. Prasnice majú byť  pri každej gravidite znovu 

zaočkované jednou injekciou dva až štyri týždne pred oprasnením. Prasiatkam sa má podať injekcia 

jedenkrát, a to v dávke 0,5 ml.

Akým spôsobom očkovacia láta Circovac účinkuje?

Je známe, že cirkovírus ošípaných typu 2 (PCV2) infikuje prasiatka a vyvoláva u nich širokú škálu 

klinických príznakov a syndrómov. Infekcia sa u prasiatok objavuje väčšinou počas prvých 6 týždňov 

života, keď ich imunitný systém ešte dozrieva. Medzi symptómy patria úbytok hmotnosti (alebo 

zastavenie rastu), zväčšené lymfatické uzliny, ťažkosti pri dýchaní a menej často sa objavuje hnačka, 

bledá koža a žltačka (zožltnutie kože).

Circovac je očkovacia látka. Očkovacie látky účinkujú tak, že „učia“ imunitný systém (prirodzenú 

obranu tela), ako sa má brániť pred ochorením. Očkovacia látka Circovac obsahuje kmeň vírusu PCV2, 

ktorý bol inaktivovaný, takže nemôže spôsobiť ochorenie. Po priamom podaní očkovacej látky 

ošípaným ich imunitný systém rozpozná vírus ako cudzí a vytvára proti nemu protilátky. Ak budú 

zvieratá v budúcnosti vystavené vírusu PCV2, ich imunitný systém dokáže rýchlejšie vytvárať 

protilátky. To im pomôže chrániť sa pred ochorením. Keď sa očkovacia látka podá matke, jej protilátky 

sa cez kolostrum prenášajú na prasiatka a poskytnú im dočasnú ochranu.

Pred použitím sa očkovacia látka pripraví zmiešaním suspenzie, ktorá obsahuje vírusové častice, 

s emulziou. Takto pripravená výsledná emulzia sa potom injekčne podá. Emulzia obsahuje tzv. 

adjuvans (zlúčeninu obsahujúcu olej) na posilnenie odpovede imunitného systému.

Aké prínosy očkovacej látky Circovac boli preukázané v štúdiách?

U gravidných ošípaných a prasiatok rôznych plemien sa uskutočnili laboratórne a terénne štúdie s 

očkovacou látkou Circovac.  V štúdiách sa ukázalo, že očkovaním samíc ošípaných očkovacou látkou 

Circovac je možné u prasiatok znížiť výskyt poškodení lymfatických tkanív spojených s infekciou PCV2. 

Hoci výsledok niektorých štúdií bol čiastočne spochybnený komplexnou povahou infekcií PCV2, veľký 

počet skúmaných ošípaných (zo 63 fariem) a rôznorodosť experimentálnych a klinických podmienok 

preukázali zníženie celkovej miery úmrtí prasiatok spojených s infekciami PCV2 v rozsahu od 3,6 % do 

10 %.

Aké riziká sa spájajú s používaním očkovacej látky Circovac?

Očkovacia látka Circovac môže spôsobiť dočasné začervenanie a opuch v mieste podania injekcie alebo 

v jeho okolí, ktoré môžu trvať až 4 dni po podaní injekcie. Po podaní injekcie sa u ošípaných môže 

počas až dvoch dní vyskytnúť zvýšená rektálna teplota o 1,4 °C a u niektorých až o 2,5 °C, nemalo by 

to však trvať dlhšie ako 24 hodín po podaní injekcie. Medzi ďalšie zriedkavejšie vedľajšie účinky po 

podaní injekcie u ošípaných patria znížená aktivita a príjem potravy, tieto sú však takisto len dočasné. 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní očkovacej látky Circovac nachádza v 

písomnej informácii pre používateľa.
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Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce očkovaciu 
látku alebo osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom?

Očkovacia látka Circovac obsahuje minerálny olej. Náhodná injekcia môže zapríčiniť silnú bolesť a 

opuch, najmä ak bola injekčne podaná do kĺbu alebo prsta. To môže viesť k strate prsta, ak sa tomu 

nevenuje okamžitá lekárska pozornosť. Pokiaľ sa niekomu náhodne aplikuje tento liek, je potrebné 

okamžite vyhľadať lekársku pomoc, a to aj v prípade, že sa aplikovalo len malé množstvo lieku. 

Lekárovi treba ukázať písomnú informáciu pre používateľa. Ak bolesť pretrváva viac než 12 hodín 

po lekárskom vyšetrení, treba opäť vyhľadať lekársku pomoc.

Aká je ochranná lehota pri zvieratách určených na výrobu potravín?

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní očkovacej látky predtým, ako môže byť zviera 

zabité a mäso použité na ľudskú spotrebu.

Ochranná lehota pre mäso ošípaných, ktoré boli liečené očkovacou látkou Circovac, je nula dní, čo 

znamená, že nie je stanovená povinná čakacia lehota.

Prečo bola očkovacia látka Circovac povolená?

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) agentúry rozhodol, že prínosy očkovacej látky Circovac 

sú väčšie než riziká spojené s jej používaním a odporučil jej povolenie na používanie v EÚ.

Ďalšie informácie o očkovacej látke Circovac

Dňa 21. júna 2007 Európska komisia vydala rozhodnutie o registrácii očkovacej látky Circovac platné 

v celej Európskej únii.

Úplné znenie správy EPAR o očkovacej látke Circovac je uvedené na webovej stránke agentúry:  

ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Ak majitelia 

alebo chovatelia zvierat potrebujú ďalšie informácie o liečbe očkovacou látkou Circovac, nájdu ich 

v písomnej informácii pre používateľa alebo sa môžu obrátiť na svojho veterinárneho lekára, 

resp. lekárnika.

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: máj 2017
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