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ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА (EPAR) 

PORCILIS PCV 

Резюме на EPAR за обществено ползване 

 
 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена 
оценка. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна 
употреба (CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да 
се използва лекарството. Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане 
с Вашия ветеринарен лекар. Ако се нуждаете от повече информация за медицинското 
състояние или лечението на Вашето животно, свържете се с Вашия ветеринарен лекар. 
Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CVMP, прочетете 
научното обсъждане (също част от EPAR). 
 
 
Какво представлява Porcilis PCV? 

Porcilis PCV е ваксина, предназначена за прасета, която се предлага под формата на 
емулсия за инжектиране. Съдържа протеин (антиген) от свински цирковирус тип 2 
(PCV2). Ваксината не съдържа жив PCV2. 

 
 
За какво се използва Porcilis PCV? 

Porcilis PCV се прилага за ваксиниране на прасета на възраст над три дни срещу 
инфекция с PCV2. Това помага за намаляване на вирусното натрупване в кръвта 
и лимфоидните органи и за намаляване на загубата на тегло при прасета, инфектирани 
с PCV2 по време на угоителния им период.  
Ваксината се прилага чрез инжектиране в мускул във врата в областта зад ухото. 
Защита срещу PCV2 се изгражда най-рано две седмици след инжектирането и 
продължава 22 седмици. 

 
 
Как действа Porcilis PCV? 

Свинският цирковирус тип 2 (PCV2) е познат като причинител на множество синдроми 
при прасета, известни като PCV2 цирковирусни заболявания по свинете (PCVD). 
Общоприето е, че заразяването с PCV2 е важен, но недостатъчен фактор за причиняване 
на заболяване. PCV2 свързаните инфекции могат да имат клинични симптоми като 
загуба на тегло или липса на растеж, увеличени лимфни възли, затруднено дишане, 
диария, светла кожа и жълтеница (пожълтяване на кожата). 
 
Porcilis PCV е ваксина. Ваксините „обучават“ имунната система (естествената защита 
на организма) да се защитава срещу заболявания. Porcilis PCV съдържа малки 
количества протеин от PCV2. Когато ваксината се прилага на прасето, имунната му 
система разпознава протеина като „чужд“ и реагира чрез изграждане на активен имунен 
отговор. Поради това имунната система е в състояние да реагира по-бързо при излагане 
на вируса. Този активен имунен отговор помага за защита на прасетата срещу 
заболяването, причинено от вируса. 
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Как е проучен Porcilis PCV? 
Porcilis PCV е проучен при прасета в редица изпитвания. Проучванията се провеждат в 
лабораторни условия, както и в типични условия за отглеждане, представителни за 
различни системи в свиневъдството. Наблюдаваните мерки за ефективност включват 
увеличаване на теглото, смъртност и промяна във фекалната и назалната маса. 
Имунният отговор в резултат на ваксинирането се проследява чрез определяне на 
титрите на антителата във ваксинираните животни. 

 
 
Какви ползи от Porcilis PCV са установени в проучванията? 

Изпитванията показват, че ваксинирането на прасета с Porcilis PCV помага за 
намаляване на вирусното натрупване в кръвта и лимфоидните органи и за намаляване 
на загубата на тегло, свързана с PCV2 инфекция, по време на угоителния период. 

 
 
Какви са рисковете, свързани с Porcilis PCV? 

След ваксиниране могат да се появят бързопреходни локални реакции на мястото на 
инжектиране, главно като твърд, топъл, а понякога и болезнен оток (с диаметър до 10 
cm). Тези реакции отминават спонтанно за период от приблизително 14-21 дни, без да 
има значими последствия за общото здравословно състояние на животните. 
Непосредствено след ваксинирането могат да се наблюдават систематични реакции на 
свръхчувствителност, проявяващи се със слаби нервни признаци като тремор и/или 
възбуда, които обикновено преминават за няколко минути, без да е необходимо лечение. 
Краткотрайно повишаване на телесната температура, не повече от 1°, може да се 
наблюдава до два дни след ваксинация. Понякога е възможно да се наблюдава 
повишаване на ректалната температура до 2,5° за не повече от 24 часа. При някои 
прасенца може да се появи депресия и да се наблюдава намаляване на консумацията на 
храна за 5 дни. Ваксинацията може да предизвика временно намаляване на прираста в 
периода, непосредствено след нейното приложение. 
 

 
Какви са предпазните мерки за лицето, което дава лекарството или влиза в контакт с 
животното? 

Porcilis PCV съдържа минерално масло. Инцидентно инжектиране/самоинжектиране 
може да предизвика силна болка и подутина, особено при инжектиране в става или 
пръст; в редки случаи, ако не е оказана навременна лекарска помощ, е възможно да се 
загуби засегнатият пръст. Ако инцидентно се инжектирате с продукта, потърсете 
спешно съвет от лекар и носете листовката за употреба, освен ако е инжектирано 
съвсем малко количество. Ако болката продължава повече от 12 часа след преглед при 
лекар, потърсете отново съвет от лекаря. 

 
 
Какъв период от време трябва да мине, преди животното да бъде заклано и месото му да 
се използва за консумация от хората (карентен срок)? 

Карентният срок е нула дни. 
 
 
Основания за одобряване на Porcilis PCV? 

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключава, че 
ползите от Porcilis PCV са по-големи от рисковете за активна имунизация на прасета на 
възраст над три дни срещу PCV2 и препоръчва на Porcilis PCV да бъде издаден лиценз 
за употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в модул 6 на този EPAR. 
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Допълнителна информация за Porcilis PCV: 
Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в рамките на Европейския 
съюз, за Porcilis PCV на Intervet International BV на 12 януари 2009 г. Информация за 
предписването на продукта може да бъде намерена на етикета/външната опаковка. 

 
 
Дата на последно актуализиране на текста: януари 2009 г. 


