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Suvaxyn CSF Marker (vaccine mod klassisk svinepest 
(levende, rekombinant)) 
En oversigt over Suvaxyn CSF Marker, og hvorfor den er godkendt i EU 

Hvad er Suvaxyn CSF Marker, og hvad anvendes den til? 

Suvaxyn CSF Marker er en dyrevaccine, der anvendes til at beskytte svin mod udbrud af klassisk 
svinepest (CSF), som er en meget alvorlig og meget smitsom virussygdom hos både vildsvin og 
tamsvin. Denne sygdom forårsager feber, hudlæsioner og kramper og fører ofte til, at dyrene dør. 
Den anvendes også til at beskytte avlssøer for at mindske infektionen med klassisk svinepestvirus 
(CSF-virus) hos deres ufødte smågrise. 

Suvaxyn CSF Marker indeholder levende bovin virusdiarré-virus (BVD-virus), der er modificeret, så 
genet (E2) for kapslen fra BVD-virus kan erstattes med det tilsvarende gen fra CSF-virus. 

Hvordan anvendes Suvaxyn CSF Marker? 

Vaccinen fås som frysetørret pulver (lyofilisat) og solvens til injektion. Den gives til svin fra 7-ugers 
alderen som en enkelt injektion i en muskel. Hos unge svin indtræder beskyttelsen to uger efter 
vaccinationen og varer i mindst seks måneder. Hos avlssøer indtræder beskyttelsen tre uger efter 
vaccinationen. 
Vaccinen har potentielle markøregenskaber, som gør det muligt at skelne svin smittet med CSF-
virus af vildtypen fra svin vaccineret med Suvaxyn CSF Marker, jf. princippet om DIVA 
(differentiering mellem infektion og vaccination). 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Suvaxyn CSF Marker, kan du læse 
indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvordan virker Suvaxyn CSF Marker? 

Suvaxyn CSF Marker er en dyrevaccine. Vacciner virker ved at "lære" immunforsvaret (kroppens 
naturlige forsvar), hvordan det skal forsvare sig mod en sygdom. Vaccinevirusset i Suvaxyn CSF 
Marker er modificeret, så det producerer E2-proteinet, som indgår i den ydre kapsel hos det nært 
beslægtede CSF-virus, som det giver beskyttelse mod. Når vaccinen gives til et raskt svin, opfatter 
dyrets immunforsvar vaccinevirusset som "fremmed", og danner antistoffer mod det. Hvis dyret 
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efterfølgende udsættes for CSF-virus, vil immunforsvaret reagere hurtigere på virusset. Dette 
medvirker til at beskytte dyrene mod sygdommen.  

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Suvaxyn CSF Marker? 

Vaccinens virkning blev undersøgt i en række laboratorieforsøg for at fastslå, hvor lang tid det tog 
for svin at opnå fuld beskyttelse, og hvor længe de var beskyttet mod CSF-virus, og om virusset hos 
drægtige søer forekom hos fostre.  

Da CSF-virus er en anmeldelsespligtig sygdom, er det ikke muligt at udføre sædvanlige feltstudier. 
Virkningen af Suvaxyn CSF Marker blev nærmere undersøgt i et lille studie med 30 otte uger gamle 
smågrise. 20 af smågrisene fik Suvaxyn CSF Marker, mens 10 fik placebo (en uvirksom injektion). 
Virkningen blev hovedsagelig bedømt på dannelsen af antistoffer mod E2-proteinet 14 dage efter 
vaccinationen. 19 ud af 20 smågrise vaccineret med Suvaxyn CSF Marker dannede antistoffer mod 
E2-proteinet. Vaccinen gav fuld virkning mod CSF-virus inden for to uger. Beskyttelsen varede i 
mindst seks måneder efter vaccinationen. 

I et andet studie fik én gruppe drægtige søer Suvaxyn CSF Marker, mens en anden gruppe søer 
ingen vaccine fik. Formålet var at finde ud af, om fostrene var beskyttet mod overførsel af CSF-virus 
gennem moderkagen. Tre uger senere blev de vaccinerede og uvaccinerede søer og deres fostre 
eksponeret for en moderat virulent CSF-virusstamme. Hos de vaccinerede søer og deres fostre blev 
der ikke påvist nogen virusinfektion, hvilket tyder på beskyttelse mod overførsel af virus gennem 
moderkagen. Hos de uvaccinerede søer var fostrene derimod inficeret med CSF-virus. Der blev kun 
observeret delvis beskyttelse mod overførsel af virus gennem moderkagen, når drægtige søer blev 
udsat for en højvirulent CSF-virusstamme to uger efter vaccinationen. 

Hvilke risici er der forbundet med Suvaxyn CSF Marker? 

Hos drægtige dyr forekom der ofte en lokal, lille og forbigående hævelse på injektionsstedet, som 
varede i op til 1 dag. Der blev ofte observeret en lille, forbigående stigning i kropstemperaturen 4 
timer efter vaccinationen. Denne forsvandt spontant inden for 1 dag efter vaccinationen. 
Der er ikke påvist overførsel af vaccinevirus fra moderkagen til fostrene i de begrænsede studier, 
der er udført, men det kan ikke udelukkes. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Ved utilsigtet selvinjektion bør der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten vises til 
lægen. 

Hvor lang er tilbageholdelsestiden? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administrationen af et lægemiddel, før et dyr kan 
slagtes, og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. Tilbageholdelsestiden for Suvaxyn CSF 
Marker til svin er "nul dage", hvilket vil sige, at der ikke er nogen påkrævet ventetid. 
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Hvorfor er Suvaxyn CSF Marker godkendt i EU?  

CVMP konkluderede, at fordelene ved Suvaxyn CSF Marker opvejer risiciene, og at det kan 
godkendes til anvendelse i EU.  

Andre oplysninger om Suvaxyn CSF Marker 

Suvaxyn CSF Marker fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 10. februar 2015.  

Yderligere information om Suvaxyn CSF Marker findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-csf-marker 

Denne oversigt blev sidst ajourført i 11-2021.  

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