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Suvaxyn CSF Marker [očkovacia látka proti klasickému 
moru ošípaných (živá rekombinantná)] 
Prehľad o očkovacej látke Suvaxyn CSF Marker a prečo bola povolená v EÚ 

Čo je očkovacia látka Suvaxyn CSF Marker a na čo sa používa? 

Suvaxyn CSF Marker je veterinárna očkovacia látka, ktorá sa používa na ochranu ošípaných pred 
prepuknutím klasického moru ošípaných (KMO), veľmi vážneho a vysoko nákazlivého vírusového 
ochorenia, ktoré postihuje divé aj domáce zvieratá. Toto ochorenie spôsobuje horúčku, kožné lézie, 
kŕče a často vedie k úhynu zvierat. Používa sa aj na ochranu chovných prasníc, aby sa znížila 
infekcia ich nenarodených prasiatok vírusom klasického moru ošípaných (CSFV). 

Očkovacia látka Suvaxyn CSF Marker obsahuje živý vírus bovinnej vírusovej hnačky (BVDV), ktorý 
bol upravený tak, že gén obalovej bielkoviny (E2) vírusu BVDV bol nahradený zodpovedajúcim 
génom vírusu CSFV. 

Ako sa očkovacia látka Suvaxyn CSF Marker používa? 

Očkovacia látka je k dispozícii vo forme lyofilizátu (prášku vysušeného mrazom) a rozpúšťadla 
na injekciu. Podáva sa ošípaným od veku siedmich týždňov vo forme jednej injekcie do svalu. U 
mladých ošípaných sa ochrana začína dva týždne po očkovaní a trvá najmenej šesť mesiacov. U 
chovných prasníc sa ochrana začína tri týždne po očkovaní. 
Očkovacia látka má potenciálne markerové vlastnosti, ktoré umožňujú odlíšiť ošípané infikované 
terénnym vírusom CSFV od ošípaných očkovaných očkovacou látkou Suvaxyn CSF Marker v súlade 
so zásadou DIVA (odlíšenie infekcie od očkovania). 

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní očkovacej látky Suvaxyn CSF Marker, prečítajte si 
písomnú informáciu pre používateľa alebo sa obráťte na svojho veterinára, resp. lekárnika. 

Akým spôsobom očkovacia látka Suvaxyn CSF Marker účinkuje? 

Suvaxyn CSF Marker je veterinárna očkovacia látka. Očkovacie látky účinkujú tak, že tzv. učia 
imunitný systém (prirodzenú obranu tela), ako sa má brániť pred chorobou. Vírus v očkovacej látke 
Suvaxyn CSF Marker bol upravený tak, aby vytváral proteín E2, ktorý je súčasťou vonkajšieho obalu 
veľmi podobného vírusu CSFV, proti ktorému poskytuje ochranu. Keď sa očkovacia látka podá 
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zdravej ošípanej, imunitný systém zvieraťa rozozná vírus v očkovacej látke ako cudzí a vytvorí proti 
nemu protilátky. Ak budú zvieratá v budúcnosti vystavené vírusu CSFV, ich imunitný systém bude 
vírusom stimulovaný, takže dokáže rýchlejšie reagovať. To zabezpečí ochranu pred touto chorobou.  

Aké prínosy očkovacej látky Suvaxyn CSF Marker boli preukázané v 
štúdiách? 

Účinnosť očkovacej látky sa skúmala v niekoľkých laboratórnych štúdiách, aby sa stanovila dĺžka 
trvania úplnej ochrany ošípaných, dĺžka trvania ochrany pred vírusom CSFV a toho, či sa vírus 
nachádza u plodov u gravidných prasníc.  

Keďže CSF je povinne oznamovaná choroba, nie je možné uskutočniť štandardné terénne štúdie. 
Účinnosť očkovacej látky Suvaxyn CSF Marker pri ochrane proti vírusu CSFV sa skúmala v malej 
štúdii zahŕňajúcej 30 prasiatok vo veku osem týždňov. Dvadsať prasiatok dostalo očkovaciu látku 
Suvaxyn CSF Marker a desať prasiatok dostalo injekciu obsahujúcu placebo (zdanlivú očkovaciu 
látku). Hlavným meradlom účinnosti bolo vytvorenie protilátok proti proteínu E2 štrnásť dní po 
očkovaní. U 19 z 20 prasiatok zaočkovaných očkovacou látkou Suvaxyn CSF Marker sa vytvorili 
protilátky proti proteínu E2. Očkovacia látka dosiahla úplný účinok proti vírusu CSFV za dva týždne. 
Ochrana trvala najmenej šesť mesiacov po očkovaní. 

V inej štúdii bola skupine gravidných prasníc podaná očkovacia látka Suvaxyn CSF Marker a iná 
skupina prasníc nebola očkovaná, aby sa zistilo, či boli plody chránené pred transplacentárnym 
prenosom CSFV (cez placentu). Po vystavení stredne virulentnému kmeňu CSFV tri týždne 
po očkovaní sa u očkovaných prasníc a ich plodov nepreukázala vírusová infekcia, čo naznačuje 
ochranu pred transplacentárnym prenosom, zatiaľ čo plody neočkovaných prasníc boli infikované 
vírusom CSFV. Pri vystavení gravidných prasníc vysoko virulentnému kmeňu CSFV dva týždne 
po očkovaní sa pozorovala iba čiastočná ochrana proti transplacentárnemu prenosu vírusu. 

Aké riziká sa spájajú s používaním očkovacej látky Suvaxyn CSF Marker? 

U gravidných zvierat bol veľmi častý lokalizovaný, malý a prechodný opuch v mieste vpichu, ktorý 
trval až 1 deň. Bežne sa pozorovalo malé, prechodné zvýšenie telesnej teploty 4 hodiny po očkovaní, 
ktoré spontánne odznelo do jedného dňa po očkovaní. 
Prenos vakcinačného vírusu cez placentu na nenarodené prasiatka nebol zistený v obmedzených 
uskutočnených štúdiách, ale nemožno ho vylúčiť. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

V prípade náhodného samoinjikovania treba ihneď vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi treba ukázať 
písomnú informáciu pre používateľa alebo obal. 

Aká je ochranná lehota? 

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku predtým, ako môže byť zviera zabité a 
mäso použité na ľudskú spotrebu. Ochranná lehota pre očkovaciu látku Suvaxyn CSF Marker 
u ošípaných je nula dní, čo znamená, že nie je stanovená povinná čakacia lehota. 
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Prečo bola očkovacia látka Suvaxyn CSF Marker povolená v EÚ?  

Výbor CVMP dospel k záveru, že prínosy očkovacej látky Suvaxyn CSF Marker sú väčšie ako riziká 
spojené s jej používaním a že očkovacia látka môže byť povolená na používanie v EÚ.  

Ďalšie informácie o očkovacej látke Suvaxyn CSF Marker 

Očkovacej látke Suvaxyn CSF Marker bolo dňa 10. februára 2015 udelené povolenie na uvedenie 
na trh platné v celej Európskej únii.  

Ďalšie informácie o očkovacej látke Suvaxyn CSF Marker sa nachádzajú na webovej stránke 
agentúry: ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-csf-marker 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 11-2021  
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