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Suvaxyn CSF Marker (vakcína proti klasickému moru 
prasat (živá rekombinantní)) 
Přehled informací o přípravku Suvaxyn CSF Marker a proč byl registrován 
v EU 

Co je přípravek Suvaxyn CSF Marker a k čemu se používá? 

Suvaxyn CSF Marker je veterinární vakcína, která se používá k ochraně prasat před vypuknutím 
nákazy klasickým morem prasat, což je velmi závažné a vysoce nakažlivé virové onemocnění 
divokých i domácích prasat. Toto onemocnění vyvolává horečku, kožní léze, křeče a často vede 
k úhynu zvířat. Používá se také k ochraně chovných prasnic za účelem snížení výskytu infekce virem 
klasického moru prasat (CSFV) u nenarozených selat. 

Přípravek Suvaxyn CSF Marker obsahuje živý virus bovinní virové diarey (BVDV), který byl upraven 
tak, aby nahradil gen obalové bílkoviny (E2) viru BVDV odpovídajícím genem viru CSFV. 

Jak se přípravek Suvaxyn CSF Marker používá? 

Vakcína je k dispozici ve formě lyofilizátu (mrazem vysušeného prášku) a rozpouštědla k injekčnímu 
podání. Podává se prasatům od sedmi týdnů věku v jediné injekci do svalu. U mladých prasat je 
ochrana navozena dva týdny po vakcinaci a přetrvává nejméně šest měsíců. U chovných prasnic je 
ochrana navozena tři týdny po vakcinaci. 
Vakcína má potenciální markerové vlastnosti, což umožňuje odhalení prasat nakažených virem CSFV 
v terénu a jejich odlišení od prasat vakcinovaných přípravkem Suvaxyn CSF Marker v souladu 
s principem DIVA (odlišení infekce od vakcinace). 

Více informací o používání přípravku Suvaxyn CSF Marker naleznete v příbalové informaci nebo se 
obraťte na veterinárního lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Suvaxyn CSF Marker působí? 

Přípravek Suvaxyn CSF Marker je veterinární vakcína. Vakcíny působí tak, že „učí“ imunitní systém 
(přirozený obranný systém těla), jak se bránit proti onemocnění. Bovinní virus v přípravku Suvaxyn 
CSF Marker byl upraven tak, aby vytvářel bílkovinu E2, která je součástí vnějšího obalu blízce 
příbuzného viru CSFV, proti němuž poskytuje vakcína ochranu. Jakmile je vakcína podána zdravému 
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praseti, imunitní systém zvířete rozpozná virus jako „cizorodý“ a vytváří proti němu protilátky. 
Pokud se zvířata v budoucnu dostanou do kontaktu s virem CSFV, jejich imunitní systém bude virem 
aktivován a bude schopen reagovat rychleji. To napomáhá ochraně proti onemocnění.  

Jaké přínosy přípravku Suvaxyn CSF Marker byly prokázány v průběhu 
studií? 

Účinnost vakcíny byla zkoumána v řadě laboratorních studií, jejichž cílem bylo stanovit, za jak 
dlouho jsou prasata před virem CSFV zcela chráněna a zda je virus přítomen u plodů březích 
prasnic.  

Vzhledem k tomu, že klasický mor prasat je onemocnění podléhající hlášení, není možné provést 
standardní terénní studie. Účinnost přípravku Suvaxyn CSF Marker v rámci ochrany proti viru CSFV 
byla zkoumána v méně rozsáhlé studii, do které bylo zařazeno 30 osmitýdenních selat. Přípravek 
Suvaxyn CSF Marker byl podán 20 selatům a 10 selatům byla podána injekce placeba (neúčinného 
přípravku). Hlavním měřítkem účinnosti bylo vytvoření protilátek proti bílkovině E2 čtrnáct dnů po 
vakcinaci. Protilátky proti bílkovině E2 se vytvořily u 19 z 20 selat vakcinovaných přípravkem 
Suvaxyn CSF Marker. Vakcína dosáhla plné účinnosti proti viru CSFV do dvou týdnů. Ochrana 
přetrvávala nejméně šest měsíců po vakcinaci. 

V další studii byl přípravek Suvaxyn CSF Marker podán skupině březích prasnic, přičemž další 
skupina prasnic nebyla vakcinována, aby bylo možné určit, zda jsou plody chráněny proti 
transplacentárnímu přenosu (přenosu přes placentu) viru CSFV. Při vystavení středně virulentnímu 
kmenu viru CSFV tři týdny po vakcinaci nebyla u vakcinovaných prasnic prokázána virová infekce 
a jejich plody vykazovaly ochranu před transplacentárním přenosem, zatímco plody 
nevakcinovaných prasnic byly virem CSFV nakaženy. Při vystavení březích prasnic vysoce 
virulentnímu kmenu viru CSFV dva týdny po vakcinaci byla pozorována pouze částečná ochrana 
proti transplacentárnímu přenosu viru. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Suvaxyn CSF Marker? 

U březích zvířat byl velmi častý místní, malý a přechodný otok v místě vpichu, který přetrvával po 
dobu až jednoho dne. Čtyři hodiny po vakcinaci bylo často pozorováno mírné, přechodné zvýšení 
tělesné teploty, které spontánně odeznělo do jednoho dne po vakcinaci. 
Přenos vakcinačního viru přes placentu na nenarozené selata nebyl v provedených omezených 
studiích zjištěn, nelze jej však vyloučit. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem je třeba ihned vyhledat 
lékařskou pomoc a ukázat příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. 

Jaká je ochranná lhůta? 

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, 
než může být zvíře poraženo a jeho maso použito pro lidskou spotřebu. Ochranná lhůta pro 
přípravek Suvaxyn CSF Marker u prasat je „0 dnů“ („bez ochranných lhůt“), což znamená, že po 
podání tohoto léčivého přípravku není nutné odkládat jejich spotřebu. 
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Na základě čeho byl přípravek Suvaxyn CSF Marker registrován v EU?  

Výbor CVMP dospěl k závěru, že přínosy přípravku Suvaxyn CSF Marker převyšují jeho rizika, a lze 
jej proto registrovat k použití v EU.  

Další informace o přípravku Suvaxyn CSF Marker 

Přípravku Suvaxyn CSF Marker bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 
10. února 2015.  

Další informace o přípravku Suvaxyn CSF Marker jsou k dispozici na internetových stránkách 
agentury na adrese ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-csf-marker. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 11-2021.  

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