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Suvaxyn CSF marker (klasiska cūku mēra vakcīna (dzīva, 
rekombinanta)) 
Suvaxyn CSF Marker pārskats un kāpēc tā ir reģistrēta ES 

Kas ir Suvaxyn CSF Marker un kāpēc to lieto? 

Suvaxyn CSF Marker ir veterinārā vakcīna, ko lieto, lai aizsargātu cūkas pret klasiskā cūku mēra 
(CSF) uzliesmojumiem, kas ir ļoti smaga un ļoti lipīga vīrusu slimība gan savvaļas, gan mājas 
cūkām. Šī slimība izraisa drudzi, ādas bojājumus, krampjus un bieži – dzīvnieku nāvi. To lieto arī 
vaislas sivēnmāšu aizsardzībai, lai samazinātu nedzimušo sivēnu inficēšanos ar klasiskā cūku mēra 
vīrusu (CSFV). 

Suvaxyn CSF Marker satur dzīvu govju virālas diarejas vīrusu (BVDV), kas ir modificēts, lai aizstātu 
BVDV apvalka (E2) gēnu ar atbilstošo CSFV gēnu. 

Kā lieto Suvaxyn CSF Marker? 

Vakcīna ir pieejama kā liofilizāts (liofilizēts pulveris) un šķīdinātājs injekcijām. To ievada cūkām no 
septiņu nedēļu vecuma vienreizējas injekcijas veidā muskulī. Jaunām cūkām aizsardzība sākas divas 
nedēļas pēc vakcinācijas un ilgst vismaz sešus mēnešus. Vaislas sivēnmātēm aizsardzība sākas trīs 
nedēļas pēc vakcinācijas. 
Vakcīnai ir potenciālas marķierīpašības, kas saskaņā ar DIVA principu (inficēto un vakcinēto 
dzīvnieku nošķiršanu) ļauj noteikt ar lauka CSFV inficētas cūkas atšķirībā no ar Suvaxyn CSF Marker 
vakcinētām cūkām. 

Papildu informāciju par Suvaxyn CSF Marker lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai sazināties 
ar veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kā Suvaxyn CSF Marker darbojas? 

Suvaxyn CSF Marker ir veterināra vakcīna. Vakcīnas darbojas, “mācot” imūnsistēmai (organisma 
dabīgajiem aizsargspēkiem), kā pasargāt sevi no slimības. Suvaxyn CSF Marker sastāvā esošais 
liellopu vīruss ir modificēts, lai sintezētu E2 proteīnu, kas ir daļa no ārējā apvalka cieši saistītajam 
vīrusam CSFV , pret kuru tas nodrošina aizsardzību. Ievadot vakcīnu veselai cūkai, dzīvnieka 
imūnsistēma atpazīst vīrusu kā “svešu” un izstrādā pret to antivielas. Turpmāk, ja dzīvnieki nonāk 
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saskarē ar CSFV, vīruss aktivizēs to imūnsistēmu un tā spēs ātrāk reaģēt. Tas palīdzēs aizsargāties 
pret saslimšanu.  

Kādi Suvaxyn CSF Marker ieguvumi atklāti pētījumos? 

Vakcīnas efektivitāti pētīja vairākos laboratorijas pētījumos, lai noteiktu, cik ilgs laiks nepieciešams 
cūku pilnīgai aizsardzībai, cik ilgi saglabājas aizsardzība pret CSFV un vai grūsnām sivēnmātēm 
vīruss ir konstatēts augļos.  

Tā kā CSF ir obligāti ziņojama slimība, nav iespējams veikt standarta lauka pētījumus. Suvaxyn CSF 
Marker efektivitāti aizsardzībai pret CSFV pētīja nelielā pētījumā ar 38 nedēļas veciem sivēniem. 
Suvaxyn CSF Marker tika ievadīta 20 sivēniem, un 10 sivēniem ievadīja placebo (neīstu) injekciju. 
Galvenais efektivitātes rādītājs bija antivielu veidošanās pret E2 proteīnu 14 dienas pēc 
vakcinācijas. Antivielas pret E2 proteīnu izveidojās 19 no 20 sivēniem, kas vakcinēti ar Suvaxyn CSF 
Marker. Vakcīna pilnībā iedarbojās pret CSFV pēc divām nedēļām. Aizsardzība saglabājās vismaz 
sešus mēnešus pēc vakcinācijas. 

Citā pētījumā grūsnu sivēnmāšu grupa saņēma Suvaxyn CSF Marker, un vēl viena sivēnmāšu grupa 
tika atstāta nevakcinēta, lai noteiktu, vai augļi ir aizsargāti pret transplacentālu (caur placentu) 
CSFV pārnesi. Pēc trim nedēļām nonākot saskarē ar vidēji virulentu CSFV celmu, vakcinētajās 
sivēnmātēm un to augļiem netika pierādīta vīrusa infekcija, kas norāda uz aizsardzību pret 
transplacentālu pārnesi, savukārt nevakcinētās sivēnmātes nēsāja ar CSFV inficētus augļus. Kad 
divas nedēļas pēc vakcinācijas grūsnas sivēnmātes tika eksponētas ļoti virālam CSFV celmam, 
novēroja tikai daļēju aizsardzību pret transplacentālu vīrusa pārnesi. 

Kāds risks pastāv, lietojot Suvaxyn CSF Marker? 

Grūsniem dzīvniekiem lokalizēts, mazs un pārejošs pietūkums injekcijas vietā bija ļoti izplatīts un ilga 
līdz vienai dienai. Parasti četras stundas pēc vakcinācijas novēroja nelielu, pārejošu ķermeņa 
temperatūras paaugstināšanos. Tā spontāni izzuda vienas dienas laikā pēc vakcinācijas. 
Veiktajos ierobežotajos pētījumos vēl nedzimušiem sivēniem nekonstatēja vakcīnas vīrusa pārnesi 
caur placentu, bet to nevar izslēgt. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Nejaušas pašinjicēšanas gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam 
lietošanas instrukcija vai marķējums. 

Kāds ir ierobežojumu periods? 

Ierobežojumu periods ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas brīža līdz dzīvnieka kaušanai 
un gaļas lietošanai cilvēku uzturā. Suvaxyn CSF Marker ierobežojumu periods cūkām ir nulle dienas, 
kas nozīmē, ka obligāts gaidīšanas laiks netiek piemērots. 

Kāpēc Suvaxyn CSF Marker tika reģistrēta ES?  

CVMP nolēma, ka ieguvums, lietojot Suvaxyn CSF Marker, pārsniedz šo zāļu radīto risku un zāles 
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var reģistrēt lietošanai ES.  

Cita informācija par Suvaxyn CSF Marker 

Suvaxyn CSF Marker 2015. gada 10. februārī tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā 
ES.  

Sīkāka informācija par Suvaxyn CSF Marker ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-csf-marker 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2021. gada novembrī.  
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