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Suvaxyn CSF Marker (cepivo proti klasični prašičji kugi 
(živo, rekombinantno)) 
Pregled cepiva Suvaxyn CSF Marker in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je cepivo Suvaxyn CSF Marker in za kaj se uporablja? 

Suvaxyn CSF Marker je cepivo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja za zaščito 
prašičev pred izbruhi klasične prašičje kuge, ki je zelo huda in zelo nalezljiva virusna bolezen pri 
divjih in domačih prašičih. Bolezen povzroča povišano telesno temperaturo, kožne lezije in krče ter 
pogosto povzroči pogin živali. Uporablja se tudi za zaščito plemenskih svinj, da se zmanjša okužba 
nerojenih pujskov z virusom klasične prašičje kuge. 

Cepivo Suvaxyn CSF Marker vsebuje živ virus goveje virusne driske (BVDV), ki je bil spremenjen 
tako, da nadomešča beljakovino virusne ovojnice (E2) virusa goveje virusne driske z ustreznim 
genom klasične prašičje kuge. 

Kako se cepivo Suvaxyn CSF Marker uporablja? 

Cepivo je na voljo v obliki liofilizata (praška, posušenega z zamrzovanjem) in vehikla za injiciranje. 
Daje se prašičem, starejšim od sedmih tednov, kot enkratna injekcija v mišico. Pri mladih prašičih 
se zaščita razvije dva tedna po cepljenju in traja najmanj šest mesecev. Pri plemenskih svinjah se 
zaščita vzpostavi tri tedne po cepljenju. 
Cepivo ima morebitne lastnosti markerja, kar lahko v skladu z načelom DIVA (razlikovanje med 
okuženimi in cepljenimi živalmi) omogoči razlikovanje med živalmi, okuženimi s terenskim virusom 
klasične prašičje kuge, in živalmi, cepljenimi s cepivom Suvaxyn CSF Marker. 

Za več informacij glede uporabe cepiva Suvaxyn CSF Marker glejte navodilo za uporabo ali se 
posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako cepivo Suvaxyn CSF Marker deluje? 

Suvaxyn CSF Marker je cepivo za uporabo v veterinarski medicini. Cepiva delujejo tako, da imunski 
sistem (naravni obrambni mehanizem telesa) „naučijo“, kako naj se brani pred boleznijo. Virus v 
cepivu Suvaxyn CSF Marker je bil spremenjen tako, da tvori beljakovino E2, ki je del zunanje 
ovojnice zelo sorodnega virusa klasične prašičje kuge, proti kateremu cepivo zagotavlja zaščito. Ko 
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zdrava žival prejme cepivo, imunski sistem živali virus prepozna kot tujek in začne proti njemu 
tvoriti protitelesa. Ob morebitni ponovni izpostavitvi živali virusu klasične prašičje kuge v 
prihodnosti bo virus sprožil imunski sistem, ki se bo lahko odzval hitreje. To bo pomagalo pri zaščiti 
pred boleznijo.  

Kakšne koristi je cepivo Suvaxyn CSF Marker izkazalo v študijah? 

Učinkovitost cepiva so proučevali v več laboratorijskih študijah, da bi ugotovili, po kolikem času je 
nastopila popolna zaščita prašičev pred virusom klasične prašičje kuge in ali je bil virus pri brejih 
svinjah prisoten pri zarodkih.  

Ker je klasična prašičja kuga bolezen, ki jo je treba obvezno prijaviti, izvedba standardnih terenskih 
študij ni mogoča. Učinkovitost cepiva Suvaxyn CSF Marker pri zaščiti pred klasično prašičjo kugo so 
raziskovali v manjši študiji, v katero je bilo vključenih 30 pujskov, starih osem tednov. 20 pujskov 
je prejelo cepivo Suvaxyn CSF Marker, 10 pujskov pa injekcijo s placebom (zdravilom brez 
učinkovine). Glavno merilo učinkovitosti je bil razvoj protiteles proti beljakovini E2 14 dni po 
cepljenju. Pri 19 od 20 pujskov, cepljenih s cepivom Suvaxyn CSF Marker, so se razvila protitelesa 
proti beljakovini E2. Cepivo je svoj polni učinek proti klasični prašičji kugi doseglo v dveh tednih. 
Zaščita je trajala vsaj šest mesecev po cepljenju. 

V drugi študiji je skupina brejih svinj prejela cepivo Suvaxyn CSF Marker, druga skupina svinj pa je 
bila necepljena, da bi ugotovili, ali so bili zarodki zaščiteni pred prenosom klasične prašičje kuge 
prek posteljice. Po provokaciji z zmerno virulentnim sevom klasične prašičje kuge tri tedne pozneje 
niso dokazali virusne okužbe pri cepljenih svinjah in njihovih zarodkih, kar kaže na zaščito pred 
prenosom prek posteljice, medtem ko so necepljene svinje nosile zarodke, okužene s klasično 
prašičjo kugo. Pri brejih svinjah, ki so bile izpostavljene zelo virulentnemu sevu klasične prašičje 
kuge, so dva tedna po cepljenju opazili le delno zaščito pred prenosom virusa prek posteljice. 

Kakšna tveganja so povezana s cepivom Suvaxyn CSF Marker? 

Pri brejih živalih je bila lokalizirana, majhna in prehodna oteklina na mestu injiciranja zelo pogosta in 
je trajala do en dan. Pogosto so štiri ure po cepljenju opazili majhno, prehodno zvišanje telesne 
temperature. To je spontano izzvenelo v enem dnevu po cepljenju. 
V omejenih opravljenih študijah niso odkrili prenosa virusa v cepivu skozi posteljico na nerojene 
pujske, vendar tega ni mogoče izključiti. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

V primeru nenamernega samoinjiciranja nemudoma poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite 
navodilo za uporabo ali nalepko. 

Kako dolgo traja karenca? 

Karenca je čas, ki mora preteči po uporabi zdravila, preden se lahko žival zakolje in meso uporabi za 
prehrano ljudi. Karenca za cepivo Suvaxyn CSF Marker pri prašičih je nič dni, kar pomeni, da ni 
obvezne čakalne dobe. 
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Zakaj je bilo cepivo Suvaxyn CSF Marker odobreno v EU?  

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) je zaključil, da so koristi cepiva 
Suvaxyn CSF Marker večje od z njim povezanih tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU.  

Druge informacije o cepivu Suvaxyn CSF Marker 

Cepivo Suvaxyn CSF Marker je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej Evropski uniji, 
10. februarja 2015.  

Nadaljnje informacije o cepivu Suvaxyn CSF Marker so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-csf-marker 

Ta povzetek je bil nazadnje posodobljen 11-2021.  

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

	Kaj je cepivo Suvaxyn CSF Marker in za kaj se uporablja?
	Kako se cepivo Suvaxyn CSF Marker uporablja?
	Kako cepivo Suvaxyn CSF Marker deluje?
	Kakšne koristi je cepivo Suvaxyn CSF Marker izkazalo v študijah?
	Kakšna tveganja so povezana s cepivom Suvaxyn CSF Marker?
	Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?
	Kako dolgo traja karenca?
	Zakaj je bilo cepivo Suvaxyn CSF Marker odobreno v EU?
	Druge informacije o cepivu Suvaxyn CSF Marker

