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Suvaxyn CSF Marker (klasszikus sertéspestis vakcina 
(élő rekombináns)) 
A Suvaxyn CSF Marker nevű készítmény áttekintése és az EU-ban való 
engedélyezésének indoklása 

Milyen típusú készítmény a Suvaxyn CSF Marker és milyen betegségek 
esetén alkalmazható? 

A Suvaxyn CSF Marker egy állatgyógyászati vakcina, amelyet sertések klasszikus sertéspestis 
(CSF), a vadon élő és a házi sertések nagyon súlyos és rendkívül ragályos vírusos betegsége elleni 
védelmére alkalmaznak. Ez a betegség lázat, bőrelváltozást, görcsöket okoz, és gyakran az állatok 
pusztulásához vezet. A tenyészkocák védelmére is alkalmazzák, hogy csökkentsék a még meg nem 
született malacok klasszikus sertéspestis vírus (CSFV) általi fertőzését. 

A Suvaxyn CSF Marker élő szarvasmarha vírusos hasmenést okozó vírust (BVDV) tartalmaz, 
amelyet úgy módosítottak, hogy a BVDV burok (E2) génjét feváltották a megfelelő CSFV génnel. 

Hogyan kell alkalmazni a Suvaxyn CSF Markert? 

A vakcina liofilizátum (fagyasztva szárított por) és oldószer formájában kapható, és hét hetes kortól 
adják be a sertéseknek, egyszeri, izomba adott injekció formájában. Fiatal sertések esetében a 
védettség az oltás után két héttel alakul ki, és legalább hat hónapig tart. Tenyészkocáknál a 
védettség a vakcinázás után három héttel alakul ki. 
A vakcina olyan potenciális marker tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a CSFV-
vel fertőzött, a Suvaxyn CSF Marker vakcinával beoltott sertésektől eltérő sertések felfedezését, a 
DIVA-elvvel összhangban (a fertőzés és a vakcinázás megkülönböztetése). 

Amennyiben a Suvaxyn CSF Marker alkalmazásával kapcsolatban további információra van 
szüksége, olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejti ki hatását a Suvaxyn CSF Marker? 

A Suvaxyn CSF Marker egy állatgyógyászati vakcina. A vakcinák úgy fejtik ki hatásukat, hogy 
„megtanítják” az immunrendszert (a szervezet természetes védekező rendszerét), hogyan 
védekezzen a betegségek ellen. A Suvaxyn CSF Markerben található szarvasmarha-vírust úgy 
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módosították, hogy az a közeli rokonságban álló CSFV vírus külső burkának részét képező E2 
fehérjét termelje, amellyel szemben védelmet nyújt. Amikor a vakcinát egészséges sertéseknek 
adják, az állat immunrendszere „idegenként” azonosítja a vírust, és antitesteket termel ellene. 
Később, ha az állatok CSFV-nek lesznek kitéve, az immunrendszerük a vírus hatására beindul, és 
gyorsabban tud majd reagálni. Ez segít a betegség elleni védelemben.  

Milyen előnyei voltak a Suvaxyn CSF Marker alkalmazásának a vizsgálatok 
során? 

A vakcina hatékonyságát számos laboratóriumi vizsgálatban tanulmányozták annak megállapítására, 
hogy mennyi időbe telik, amíg a sertések teljes mértékben védettek lesznek, mennyi ideig áll fenn a 
védelem a CSFV ellen, illetve hogy vemhes kocáknál a vírus jelen volt-e a magzatokban.  

Mivel a CSF bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség, standard terepvizsgálatok nem 
végezhetők. A Suvaxyn CSF Marker hatékonyságát a CSFV elleni védelemben egy 30 nyolchetes 
kismalacokkal végzett, kisméretű vizsgálatban tanulmányozták. Húsz malacnak Suvaxyn CSF 
Markert, 10 malacnak pedig placebo (hatóanyag nélküli) injekciót adtak. A hatásosság fő mértéke 
az E2 fehérjével szembeni antitestek termelődése volt a vakcinázást követő 14. napon. A Suvaxyn 
CSF markerrel beoltott 20 kismalacból 19-nél alakultak ki az E2 fehérje elleni antitestek. A vakcina 
két hétig fejtette ki teljes hatását a CSFV-vel szemben. A védelem a vakcinázást követően legalább 
hat hónapig tartott. 

Egy másik vizsgálatban vemhes kocák egy csoportja Suvaxyn CSF Markert kapott, és a kocák egy 
másik csoportját nem oltották be, hogy megállapítsák, a magzatok védettek-e a transzplacentális 
(placentán keresztüli) CSFV transzmisszióval szemben. Három héttel később egy közepesen virulens 
CSFV törzzsel végzett provokáció után a vakcinázott kocáknál és magzatoknál nem mutattak ki 
vírusfertőzést, ami a placentán keresztüli fertőzés elleni védettségre utal, míg a nem vakcinázott 
kocáknál a magzatok CSFV-vel fertőzöttek voltak. A transzplacentáris vírusfertőzés ellen csak 
részleges védelmet figyeltek meg, ha a vemhes kocákat két héttel a vakcinázás után erősen virulens 
CSFV törzzsel provokálták. 

Milyen kockázatokkal jár a Suvaxyn CSF Marker alkalmazása? 

Vemhes állatoknál az injekció beadásának helyén lokális, kis és átmeneti duzzanat nagyon gyakori 
volt, amely legfeljebb 1 napig tartott. A vakcinázás után 4 órával gyakran a testhőmérséklet 
kismértékű, átmeneti emelkedését figyelték meg. Ez a vakcinázást követő 1 napon belül spontán 
módon megszűnt. 
A vakcina vírus placentán keresztüli, még meg nem született malacokra történő átvitelét nem 
mutatták ki a korlátozott számú elvégzett vizsgálatban, de ez nem zárható ki. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

Véletlen öninjekciózás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény 
használati utasítását vagy címkéjét. 

Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő? 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő azt az időszakot jelenti, amelynek el kell telnie a 
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készítmény alkalmazása után, mielőtt az állatot levághatják és húsát emberi fogyasztásra 
felhasználhatják. Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő sertések számára Suvaxyn CSF Marker 
esetén „nulla nap”, ami azt jelenti, hogy nincsen kötelező várakozási idő. 

Miért engedélyezték a Suvaxyn CSF Marker forgalomba hozatalát az EU-
ban?  

A CVMP megállapította, hogy a Suvaxyn CSF Marker alkalmazásának előnyei meghaladják a 
kockázatokat, ezért a készítmény forgalombahozatali engedélye az EU-ban kiadható.  

A Suvaxyn CSF Markerrel kapcsolatos egyéb információ 

2015. február 10-én a Suvaxyn CSF Marker az Európai Unió egész területére érvényes 
forgalombahozatali engedélyt kapott.  

A Suvaxyn CSF Markerre vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán található: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-csf-marker 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 11-2021.  

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