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Suvaxyn PRRS MLV (sikojen lisääntymis- ja 
hengitystieoireyhtymä (PRRS) -virusrokote, elävä) 
Yleistiedot Suvaxyn PRRS MLV -valmisteesta sekä siitä, miksi se on 
hyväksytty EU:ssa 

 

Mitä Suvaxyn PRRS MLV on ja mihin sitä käytetään? 

Suvaxyn PRRS MLV on eläinrokote, joka suojaa sikoja sikojen lisääntymis- ja hengitystieoireyhtymältä 
(PRRS). Kyseinen sikojen virustauti voi vähentää porsimista (syntyvyyttä) ja lisätä tiineyden 
keskeytymisten sekä kuolleina, muumioituneina ja heikkoina, joskin elävinä, syntyneiden porsaiden 
sekä kuolemien määrää. Se voi aiheuttaa myös hengitystiesairauden, joka voi johtaa 
vieroittamattomien ja vieroitettujen porsaiden korkeaan kuolleisuuteen. 

Suvaxyn PRRS MLV -valmiste sisältää muunnettua PRRS-viruskantaa 96V198, jota on heikennetty 
niin, ettei se aiheuta sairautta. 

Miten Suvaxyn PRRS MLV -valmistetta käytetään? 

Suvaxyn PRRS MLV -valmistetta on saatavana kylmäkuivattuina pelletteinä ja liuottimena 
injektiosuspensiota varten, ja sitä saa vain eläinlääkärin määräyksestä. Suvaxyn PRRS MLV annetaan 
kertainjektiona vähintään yhden päivän ikäisille lihasioille. Nuorille emakoille, jotka eivät ole vielä 
porsineet, ja emakoille, jotka ovat porsineet, annetaan kertainjektio ennen laumaan viemistä noin 
neljä viikkoa ennen astutusta, ja tehosteinjektio kuuden kuukauden välein. Joukkorokotuksia voidaan 
antaa laumoille, joissa on todettu eurooppalaista PRRS-virusta. Rokotteen antama suoja alkaa 21 
vuorokauden kuluttua sen antamisesta, ja suoja säilyy 26 viikkoa rokotuksen jälkeen. 

Suvaxyn PRRS MLV -valmisteen käyttöä koskevaa lisätietoa saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai 
apteekista. 

Miten Suvaxyn PRRS MLV vaikuttaa? 

Suvaxyn PRRS MLV on rokote. Rokotteet vaikuttavat ”opettamalla” immuunijärjestelmää (kehon 
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luonnollista puolustusmekanismia) puolustautumaan sairauksia vastaan. Suvaxyn PRRS MLV sisältää 
heikennettyä PRRS-viruksen kantaa. Kun sialle on annettu rokote, sen immuunijärjestelmä tunnistaa 
viruksen vieraaksi ja muodostaa vasta-aineita sitä vastaan. Immuunijärjestelmä pystyy myöhemmin 
reagoimaan nopeammin virusta vastaan. Tämä auttaa suojaamaan sikaa taudilta. 

Mitä hyötyä Suvaxyn PRRS MLV -valmisteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Suvaxyn PRRS MLV -valmisteen teho on vahvistettu laboratoriotutkimuksissa. Porsailla tehdyssä 
tutkimuksessa osoitettiin, että rokotteen teho alkaa 21 päivää rokotuksen jälkeen, ja neljässä porsailla 
tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että suoja kestää jopa 26 viikkoa. Emakoilla tehtiin kaksi 
tutkimusta, joista toinen osoitti, että emakkojen kertarokote 10–11 viikkoa ennen astutusta suojaa 
niitä sairaudelta 26 viikkoa rokotuksen jälkeen, jos ne altistuvat virukselle. Toisessa emakoilla 
tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että kuusi kuukautta ensimmäisen rokotuksen jälkeen annettu 
tehosterokote, kun astutus tehtiin neljä kuukautta toisen rokotuksen jälkeen, antoi suojan 7 
kuukaudeksi. 

Mitä riskejä Suvaxyn PRRS MLV -valmisteeseen liittyy? 

Suvaxyn PRRS MLV -valmisteen yleisimmät haittavaikutukset ovat lyhytaikainen ruumiinlämmön 
nousu (keskimäärin 0,5–0,8 °C), jota saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä sialla kymmenestä 
neljän vuorokauden sisällä rokotuksesta, ja paikalliset reaktiot turvotuksen muodossa, joka häviää 
ilman hoitoa 5–9 vuorokaudessa. 

Suvaxyn PRRS MLV -valmistetta ei saa käyttää laumoissa, joissa eurooppalaista PRRS-virusta ei ole 
todettu luotettavin diagnosointimenetelmin. 

Tiineillä emakoilla, jotka eivät ole aiemmin altistuneet PRRS-virukselle, Suvaxyn PRRS MLV 
-valmistetta ei saa käyttää tiineyden jälkipuoliskolla, koska rokotteen sisältämä virus voi läpäistä 
istukan ja vaikuttaa syntyvyyteen. Suvaxyn PRRS MLV -valmistetta ei saa käyttää siemennestettä 
tuottavilla karjuilla, koska PRRS-virus voi levitä siemennesteen välityksellä. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Suvaxyn PRRS MLV -valmisteen haittavaikutuksista ja 
rajoituksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava? 

Erityisiä varotoimia ei vaadita. 

Mikä on varoaika ravintoa tuottavilla eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa teurastaa ja 
sen lihan voi käyttää elintarvikkeeksi. 

Suvaxyn PRRS MLV -valmisteella hoidettujen sikojen varoaika on lihan osalta nolla vuorokautta, mikä 
tarkoittaa sitä, että pakollista odotusaikaa ei ole. 

Miksi Suvaxyn PRRS MLV on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Suvaxyn PRRS MLV -valmisteen hyöty on sen riskejä suurempi ja 
että sille voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 
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Muita tietoja Suvaxyn PRRS MLV -valmisteesta 

Suvaxyn PRRS MLV sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 24. elokuuta 2017. 

Lisää tietoa Suvaxyn PRRS MLV -valmisteesta saa viraston verkkosivustolta osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-prrs-mlv 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi huhtikuussa 2019. 
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