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Suvaxyn PRRS MLV (ваксина (жива) срещу вируса на 
респираторен и репродуктивен синдром при свинете) 
Преглед на Suvaxyn PRRS MLV и причини за лицензирането му в ЕС 

 

Какво представлява Suvaxyn PRRS MLV и за какво се използва? 

Suvaxyn PRRS MLV е ветеринарна ваксина, която се използва за защита на прасета срещу 
респираторен и репродуктивен синдром при свине (PRRS). Това вирусно заболяване при прасета 
може да доведе до понижаване на темповете на опрасване (раждане), увеличаване на абортите, 
на броя на мъртвородените прасенца, на мумифицираните фетуси и на живородените слаби 
прасенца и смъртните случаи. Възможно е също заболяване на дихателните пътища, което може 
да доведе до по-голям брой смъртни случаи при сучещи и отбити прасета. 

Suvaxyn PRRS MLV съдържа модифициран щам на жив вирус на PRRS, щам 96V198, който е 
отслабен, така че да не може да причини заболяване. 

Как се използва Suvaxyn PRRS MLV? 

Suvaxyn PRRS MLV се предлага под формата на лиофилизат (замразени и изсушени топчета) и 
разтворител за приготвяне на инжекционна суспензия и се отпуска по лекарско предписание. 
Suvaxyn PRRS MLV се прилага като единична инжекция при прасета за угояване на възраст от 1 
ден и повече. На младите женски (които все още не са раждали) и на израсналите свине (които са 
раждали) се прилага единична инжекция преди въвеждането им в стадото, около 4 седмици 
преди заплождане, и допълнителна инжекция на всеки 6 месеца. Масова ваксинация се прилага 
в стада, за които е известно, че в тях присъства вирус на европейския щам на PRRS. Ваксината 
започва да действа 21 дни след ваксинирането, а имунитетът продължава 26 седмици след 
ваксинирането. 

За практическа информация относно употребата на Suvaxyn PRRS MLV, прочетете листовката или 
попитайте своя ветеринарен лекар или фармацевт. 
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Как действа Suvaxyn PRRS MLV? 

Suvaxyn PRRS MLV е ваксина. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система 
(естествените защитни сили на организма) как да се защитава срещу дадено заболяване. 
Suvaxyn PRRS MLV съдържа отслабен щам на вируса PRRS. Когато ваксината се прилага на прасе, 
неговата имунна система разпознава вируса като „чужд“ и произвежда антитела срещу него. В 
бъдещето имунната система ще реагира по-бързо срещу вируса. Това помага за предпазване на 
прасетата от заболяването. 

Какви ползи от Suvaxyn PRRS MLV са установени в проучванията? 

Ефективността на Suvaxyn PRRS MLV се подкрепя от лабораторни проучвания. Едно проучване 
при прасенца показва, че действието на ваксината започва 21 дни след ваксиниране, а четири 
проучвания при прасенца показват, че защитата продължава (да действа) до 26 седмици. 
Проведени са две проучвания при женски прасета, едното от които показва, че единичната 
ваксинация на женски прасета от 10 до 11 седмици преди чифтосване ги предпазва от 
заболяване, когато са изложени на въздействието на вируса 26 седмици след ваксинирането. 
Второто проучване при израснали свине показва, че допълнителна ваксинация 6 месеца след 
първото ваксиниране, когато чифтосването настъпва 4 месеца след второто ваксиниране, 
осигурява защита за 7 месеца. 

Какви са рисковете, свързани със Suvaxyn PRRS MLV? 

Най-честите неблагоприятни реакции при Suvaxyn PRRS MLV са краткотрайно повишаване на 
телесната температура (средно с 0,5—0,8 ºС) в рамките на 4 дни след ваксинирането, което е 
възможно да засегне повече от 1 на 10 свине и локални реакции под формата на отоци, които 
изчезват без лечение в рамките на 5 до 9 дни. 

Suvaxyn PRERS MLV не трябва да се използва в стада, където европейският вирус PRRS не е бил 
открит чрез надеждни диагностични методи. 

При бременни млади свине и вече раждали свине, които не са били изложени на вируса PRRS, 
през втората половина на бременността не трябва да се използва Suvaxyn PRRS MLV, тъй като 
вирусът във ваксината може да премине през плацентата и да повлияе на раждаемостта. Също 
така Suvaxyn PRERS MLV не трябва да се използва при нерези, произвеждащи сперма, тъй като 
вирусът PRRS може да се предава чрез спермата. 

За пълния списък на всички неблагоприятни реакции, съобщени при Suvaxyn PRRS MLV, вижте 
листовката. 

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

Не се изискват специални предпазни мерки. 

Какъв е карентният срок при животни, отглеждани за производство на 
храни? 

Карентният срок е необходимият период след прилагането на ветеринарномедицинския продукт, 
преди животното да бъде допуснато за клане и месото му да бъде използвано за консумация от 
хора. 
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Карентният срок за месо от прасета, третирани със Suvaxyn PRRS MLV, е „нула“ дни, което 
означава, че не е необходим период на изчакване. 

Защо Suvaxyn PRRS MLV е лицензиран за употреба в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Suvaxyn PRRS MLV са по-големи от 
рисковете, и препоръча Suvaxyn PRRS MLV да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Suvaxyn PRRS MLV: 

Suvaxyn PRRS MLV получава лиценз за употреба, валиден в EС, на 24 Август 2017 г. 

Допълнителна информация за Suvaxyn PRRS MLV можете да намерите на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-prrs-mlv. 

Дата на последно актуализиране на текста 04-2019. 
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