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Suvaxyn CSF Marker (ваксина срещу класическа чума 
по свинете (жива рекомбинантна)) 
Преглед на Suvaxyn CSF Marker и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Suvaxyn CSF Marker и за какво се използва? 

Suvaxyn CSF Marker е ветеринарна ваксина, която се използва за защита на прасета срещу 
епидемии на класическа чума по свинете (CSF) — много тежко и силно заразно вирусно 
заболяване както при дивите, така и при домашните прасета. Това заболяване причинява 
треска, кожни лезии, конвулсии и често води до смърт на животните. Ваксината се използва 
също за защита на свине за разплод с цел намаляване на заразяването на неродените 
прасенца с вируса на класическата чума по свинете (CSFV). 

Suvaxyn CSF Marker съдържа жив вирус на вирусна диария по говедата (BVDV), който е 
модифициран, за да замени гена (E2) на BVDV със съответния ген на CSFV. 

Как се използва Suvaxyn CSF Marker? 

Ваксината се предлага под формата на лиофилизат (изсушен чрез замразяване прах) и 
разтворител за инжекции; прилага се при прасета на възраст от седем седмици под формата на 
еднократна инжекция в мускула. При млади прасета защитата започва две седмици след 
ваксинацията и продължава най-малко шест месеца. При свине за разплод защитата започва 
три седмици след ваксинацията. 
Ваксината има потенциални маркерни свойства, които могат да позволят откриване на прасета, 
инфектирани с полева CSFV, за разлика от ваксинираните със Suvaxyn CSF Marker прасета, в 
съответствие с принципа на DIVA (диференциране на инфекцията от ваксинация). 

За практическа информация относно употребата на Suvaxyn CSF Marker прочетете листовката 
или попитайте своя ветеринарен лекар или фармацевт. 

Как действа Suvaxyn CSF Marker? 

Suvaxyn CSF Marker е ветеринарна ваксина. Ваксините действат, като „обучават“ имунната 
система (естествените защитни сили на организма) как да се защитава от дадено заболяване. 
Вирусът от говеда в Suvaxyn CSF Marker е модифициран така, че да произвежда протеина E2, 
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който е част от външната обвивка на тясно свързания вирус CSFV, срещу който се осигурява 
защита. При прилагане на ваксината на здраво прасе имунната система на животното 
разпознава вируса като „чужд“ и произвежда антитела срещу него. В бъдеще, ако животните са 
изложени на CSFV, имунната им система ще бъде задействана от вируса и ще може да реагира 
по-бързо. Това помага за защита от заболяването.  

Какви ползи от Suvaxyn CSF Marker са установени в проучванията? 

Ефективността на ваксината е проучена в няколко лабораторни проучвания, за да се установи 
времето, необходимо за пълна защита на свинете, продължителността на защитата срещу CSFV 
и дали при бременни свине вирусът е наличен при фетуси.  

Тъй като CSF е заболяване, което подлежи на задължително обявяване, не е възможно да се 
проведат стандартни практически проучвания. Ефективността на Suvaxyn CSF Marker за защита 
срещу CSFV е изследвана в малко по мащаб проучване при 30 осемседмични прасенца. На 
двадесет прасенца е поставена Suvaxyn CSF Marker, а на 10 прасенца — плацебо (сляпа) 
инжекция. Основната мярка за ефективност е изграждането на антитела срещу протеин E2 14 
дни след ваксинацията. 19 от 20 прасенца, ваксинирани със Suvaxyn CSF Marker, развиват 
антитела срещу протеина E2. До две седмици след това ваксината има пълен ефект срещу 
CSFV. Защитата продължава най-малко шест месеца след ваксинацията. 

В друго проучване на група бременни свине е приложен Suvaxyn CSF Marker, а друга група 
свине майки е оставена неваксинирана, за да се определи дали ембрионите са защитени срещу 
трансплацентарно (през плацента) предаване на CSFV. След като три седмици по-късно са 
изложени на умерено вирулентен щам CSFV, при ваксинираните свине майки не се установява 
вирусна инфекция, което показва защита срещу трансплацентарно предаване, а 
неваксинираните свине майки носят фетуси, инфектирани с CSFV. Наблюдавана е само 
частична защита срещу трансплацентарно предаване на вируса, когато бременни свине са 
провокирани с високовирулентен щам на CSFV две седмици след ваксинацията. 

Какви са рисковете, свързани със Suvaxyn CSF Marker? 

При бременни животни е много често локализирано, малко и преходно подуване на мястото на 
инжектиране, което продължава до 1 ден. Обикновено 4 часа след ваксинацията се наблюдава 
малко, преходно повишаване на телесната температура. Това отзвучава спонтанно в рамките на 
1 ден след ваксинация. 
Предаване на ваксиналния вирус през плацента до неродените прасенца не е открито в 
проведените ограничени проучвания, но не може да бъде изключено. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

При случайно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се 
предостави листовката за употреба или етикетът на продукта. 

Какъв е карентният срок? 

Карентният срок е необходимият период след приема на ветеринарномедицински продукт, 
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преди животното да бъде допуснато за клане и месото му да бъде използвано за консумация от 
хора. Карентният срок за Suvaxyn CSF Marker за свине е „нула дни“, което означава, че не е 
необходим период на изчакване. 

Защо Suvaxyn CSF Marker е лицензиран за употреба в ЕС?  

CVMP заключава, че ползите от Suvaxyn CSF Marker са по-големи от рисковете и този продукт 
може да бъде лицензиран за употреба в ЕС.  

Допълнителна информация за Suvaxyn CSF Marker: 

На 10 февруари 2015 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Suvaxyn CSF 
Marker, валиден в ЕС.  

Пълният текст на EPAR за Suvaxyn CSF Marker може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-csf-marker 

Дата на последно актуализиране на текста 11-2021.  

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-csf-marker
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