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Rezumat EPAR destinat publicului 

 
 

Prezentul document este un rezumat al Raportului european public de evaluare (EPAR). Scopul 
documentului este de a explica modul în care evaluarea efectuată de către Comitetul pentru 
produse medicamentoase de uz veterinar (CVMP), în baza documentaţiei furnizate, a condus la 
recomandările privind condiţiile de utilizare. Prezentul document nu poate înlocui o discuţie 
directă cu medicul dumneavoastră veterinar. Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare 
privind starea de sănătate sau tratamentul animalului dumneavoastră, contactaţi medicul 
veterinar. Dacă doriţi informaţii suplimentare pe baza recomandărilor CVMP, citiţi Dezbaterea 
ştiinţifică (care face parte, de asemenea, din EPAR). 
 
 
Ce este Porcilis PCV? 

Porcilis PCV este un vaccin care se administrează la porci, care este disponibil sub formă de 
emulsie injectabilă. Conţine o proteină (antigen) de la circovirusul porcin de tip 2 (PCV2). 
Vaccinul nu conţine niciun circovirus porcin de tip 2 viu. 

 
Pentru ce se utilizează Porcilis PCV? 

Porcilis PCV se utilizează pentru vaccinarea porcilor de la vârsta de trei zile, împotriva 
infecţiei cu circovirusul porcin de tip 2. Acest lucru ajută la reducerea cantităţii de virus în 
sângele animalului şi din ţesuturile limfatice şi la reducerea pierderii în greutate asociată cu 
infecţia cu circovirusul porcin de tip 2, care are loc în timpul perioadei de îngrăşare.  
Vaccinul se administrează prin injectare într-un muşchi de la nivelul gâtului, din zona din 
spatele urechii. Timpul până la instalarea protecţiei împotriva circovirusului porcin de tip 2 
este scurt, de două săptămâni şi durează timp de 22 de săptămâni. 

 
 
Cum acţionează Porcilis PCV?  

Circovirusul porcin de tip 2 (PCV2) este cunoscut că determină o varietate largă de sindroame 
la porci, împreună cunoscute sub denumirea de boli legate de circovirusul porcin de tip 2 
(PCVD). Este general acceptat că infecţia cu circovirusul porcin de tip 2 este esenţială, dar nu 
suficientă să determine boala. Infecţiile asociate cu circovirusul porcin de tip 2 pot include 
semne clinice precum pierderea în greutate sau incapacitatea de a creşte, creşterea nodulilor 
limfatici, respiraţie dificilă, diaree, piele palidă şi icter (îngălbenirea pielii). 
 
Porcilis PCV este un vaccin. Vaccinurile acţionează prin „învăţarea” sistemului imunitar 
(sistemele naturale de apărare ale organismului) cum să se apere împotriva unei boli. Porcilis 
PCV conţine cantităţi mici dintr-o proteină din circovirusul porcin de tip 2. Când unui porc i 
se administrează vaccinul, sistemul imunitar al porcului recunoaşte proteina ca „străină” şi 
reacţionează prin construirea unui răspuns imun activ. Prin aceasta, sistemul imun va fi 
capabil să reacţioneze mai rapid când este expus la virus. Acest răspuns imun activ ajută la 
protecţia porcului împotriva bolii cauzate de acest virus. 
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Cum a fost studiat Porcilis PCV? 
Porcilis PCV a fost studiat pe porci, într-o serie de studii. Aceste studii au fost efectuate în 
condiţii de laborator, precum şi în condiţii tipice de fermă reprezentative pentru diferitele 
sisteme de producţie de porci. Măsurile eficacităţii, care au fost monitorizate, au inclus 
creşterea în greutate, mortalitatea, precum şi eliminările fecale şi nazale. Răspunsul imun la 
vaccinare a fost monitorizat prin determinarea titrurilor de anticorpi la animalele vaccinate. 

 
 
Ce beneficii a prezentat Porcilis PCV în timpul studiilor? 

Studiile au arătat ca vaccinarea porcilor cu Porcilis PCV ajută la reducerea cantităţii de virus 
în sângele animalului şi din ţesuturile limfatice şi la reducerea pierderii în greutate asociată cu 
infecţia cu circovirusul porcin de tip 2, ce are loc în timpul perioadei de îngrăşare. 

 
 
Care sunt riscurile asociate cu Porcilis PCV? 

La porci, reacţiile locale tranzitorii la locul de injectare pot apărea după vaccinare, mai ales 
sub formă de umflătură tare, caldă şi uneori dureroasă (cu un diametru de până la 10 cm). 
Aceste reacţii se rezolvă spontan după o perioadă de aproximativ 14-21 de zile, fără 
consecinţe majore asupra stării generale de sănătate a animalelor. Reacţiile de 
hipersensibilitate imediată sistemice pot apărea după vaccinare, determinând simptome minore 
neurologice, precum tremor şi/sau excitabilitate, care, în mod normal, se reduc în câteva 
minute fără să necesite tratament. O creştere tranzitorie a temperaturii corpului, care nu 
depăşeşte în mod normal 1°C, poate apărea până în a doua zi după vaccinare. Ocazional, o 
creştere a temperaturii rectale cu până la 2,5°C, care durează mai puţin de 24 de ore, poate să 
apară. Unii purcei mai tineri pot fi depresivi şi să manifeste o scădere a aportului alimentar 
timp de până la 5 zile. Vaccinarea poate duce la o deteriorare tranzitorie a ratei de creştere în 
perioada imediat următoare administrării vaccinului. 
 

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

Porcilis PCV conţine ulei mineral. Injectarea accidentală/autoinjectarea poate determina dureri 
puternice şi inflamaţii, în special dacă injectarea se face într-o articulaţie sau în deget şi, în 
cazuri rare, poate duce la pierderea degetului afectat, dacă nu sunt acordate imediat îngrijiri 
medicale. În cazul unei injectări accidentale cu acest produs, solicitaţi imediat sfatul medicului 
şi prezentaţi prospectul produsului, chiar dacă a fost injectată o cantitate redusă de produs. 
Dacă durerea persistă mai mult de 12 ore după examinarea medicală, solicitaţi din nou sfatul 
medicului. 

 
 
Care este perioada care trebuie aşteptată până la sacrificarea animalului şi consumul cărnii 
(perioada de aşteptare)? 

Perioada de aşteptare este de zero zile. 
 
 
De ce a fost aprobat Porcilis PCV?  

Comitetul pentru produse medicamentoase de uz veterinar (CVMP) a concluzionat că 
beneficiile Porcilis PCV sunt mai mari riscurile legate de imunizarea activă la porcii cu vârsta 
mai mare de trei zile, împotriva circovirusului porcin de tip 2, şi a recomandat acordarea unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă pentru Porcilis PCV. Raportul beneficiu-risc poate fi găsit 
în modulul 6 din prezentul EPAR. 
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Alte informaţii despre Porcilis PCV: 

Comisia Europeană a acordat Intervet International BV o autorizaţie de introducere pe piaţă 
pentru Porcilis PCV, valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene, la 12 ianuarie 2009. 
Informaţii despre prescrierea acestui medicament se găsesc pe ambalaj. 

 
 
Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în ianuarie 2009. 


