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Suvaxyn CSF Marker (εμβόλιο κατά της κλασικής 
πανώλης των χοίρων (ζωντανός ανασυνδυασμένος ιός)) 
Ανασκόπηση του Suvaxyn CSF Marker και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ 

Τι είναι το Suvaxyn CSF Marker και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το Suvaxyn CSF Marker είναι κτηνιατρικό εμβόλιο που χρησιμοποιείται για την προστασία των χοίρων 
έναντι εξάρσεων της κλασικής πανώλης των χοίρων (CSF), μιας πολύ σοβαρής και εξαιρετικά 
μεταδοτικής ιογενούς νόσου που προσβάλλει τόσο τους άγριους όσο και τους οικόσιτους χοίρους. Η 
νόσος αυτή προκαλεί πυρετό, δερματικές βλάβες, σπασμούς και συχνά οδηγεί στο θάνατο των ζώων. 
Χορηγείται επίσης για την προστασία των χοιρομητέρων, προκειμένου να μειωθεί η μόλυνση των 
εμβρύων τους από τον ιό της κλασικής πανώλης των χοίρων (CSFV). 

Το Suvaxyn CSF Marker περιέχει ζωντανό ιό της ιογενούς διάρροιας των βοοειδών (BVDV), 
τροποποιημένο έτσι ώστε να αντικαθιστά το γονίδιο του ιού της ιογενούς διάρροιας των βοοειδών που 
περιβάλλεται από έλυτρο (Ε2) με το αντίστοιχο γονίδιο του ιού της κλασικής πανώλης των χοίρων 
(CSFV). 

Πώς χρησιμοποιείται το Suvaxyn CSF Marker; 

Το εμβόλιο διατίθεται υπό μορφή λυοφιλοποιημένου υλικού (λυοφιλοποιημένη σκόνη) και ενέσιμου 
διαλύτη. Χορηγείται σε χοίρους από την ηλικία των επτά εβδομάδων ως εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση. 
Στους νεαρούς χοίρους, η προστασία ξεκινά δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό και διαρκεί για 
τουλάχιστον έξι μήνες. Στις χοιρομητέρες αναπαραγωγής, η προστασία ξεκινά τρεις εβδομάδες μετά 
τον εμβολιασμό. 
Το εμβόλιο έχει πιθανές ιδιότητες δείκτη οι οποίες καθιστούν εφικτή την ανίχνευση χοίρων που έχουν 
μολυνθεί από το άγριο στέλεχος του CSFV και τη διαφοροποίησή τους από τους χοίρους που 
εμβολιάστηκαν με Suvaxyn CSF Marker, σύμφωνα με τη θεωρία DIVA (διαφοροποίηση της λοίμωξης 
μέσω εμβολιασμού). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Suvaxyn CSF Marker, συμβουλευθείτε το 
φύλλο οδηγιών χρήσης ή επικοινωνήστε με τον κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό σας. 
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Πώς δρα το Suvaxyn CSF Marker; 

Το Suvaxyn CSF Marker είναι κτηνιατρικό εμβόλιο. Τα εμβόλια δρουν «διδάσκοντας» το 
ανοσοποιητικό σύστημα (τη φυσική άμυνα του οργανισμού) πώς να αμύνεται ενάντια σε μια νόσο. Ο 
ιός των βοοειδών που περιέχει το Suvaxyn CSF Marker έχει τροποποιηθεί ώστε να παράγει την 
πρωτεΐνη E2, η οποία αποτελεί μέρος του εξωτερικού περιβλήματος του στενά συνδεδεμένου ιού 
CSFV, έναντι οποίου το εμβόλιο παρέχει προστασία. Όταν το εμβόλιο χορηγείται σε υγιείς χοίρους, το 
ανοσοποιητικό σύστημα των ζώων αναγνωρίζει τον ιό του εμβολίου ως «ξένο σώμα» και παράγει 
αντισώματα κατά του ιού. Εάν τα ζώα εκτεθούν μελλοντικά στον ιό CSFV, το ανοσοποιητικό τους 
σύστημα θα είναι σε θέση να παράγει αντισώματα ταχύτερα, γεγονός που συμβάλλει στην προστασία 
έναντι της νόσου.  

Ποια είναι τα οφέλη του Suvaxyn CSF Marker σύμφωνα με τις μελέτες; 

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου διερευνήθηκε στο πλαίσιο μιας σειράς εργαστηριακών μελετών. 
Σκοπός των μελετών αυτών ήταν η τεκμηρίωση του χρονικού διαστήματος που απαιτήθηκε για την 
πλήρη προστασία των χοίρων, η διάρκεια της προστασίας έναντι του ιού CSFV και, στις έγκυες 
χοιρομητέρες, η παρουσία του ιού στα έμβρυα.  

Καθώς η CSF είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης, δεν είναι δυνατή η διενέργεια πρότυπων μελετών 
υπό πραγματικές συνθήκες. Η αποτελεσματικότητα του Suvaxyn CSF Marker στην προστασία έναντι 
του ιού της CSF διερευνήθηκε σε μια μελέτη μικρής κλίμακας στην οποία μετείχαν 30 χοιρίδια ηλικίας 
οκτώ εβδομάδων. Σε είκοσι χοιρίδια χορηγήθηκε το Suvaxyn CSF Marker και σε 10 χοιρίδια 
χορηγήθηκε εικονική ένεση. Ο βασικός δείκτης μέτρησης της αποτελεσματικότητας ήταν η ανάπτυξη 
αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης E2 14 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Τα 19 από τα 20 χοιρίδια που 
εμβολιάστηκαν με το Suvaxyn CSF Marker ανέπτυξαν αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης E2. Το 
εμβόλιο ανέπτυξε την πλήρη δράση του έναντι του ιού CSFV σε διάστημα δύο εβδομάδων. Η 
προστασία διήρκεσε τουλάχιστον έξι μήνες μετά τον εμβολιασμό. 

Σε μια άλλη μελέτη, το Suvaxyn CSF Marker χορηγήθηκε σε μια ομάδα εγκύων χοιρομητέρων ενώ 
μια άλλη ομάδα χοιρομητέρων δεν εμβολιάστηκε προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα έμβρυα 
προστατεύονταν από την διαπλακουντιακή μετάδοση (μετάδοση μέσω του πλακούντα) του ιού CSFV. 
Μετά από δοκιμασία πρόκλησης με ένα μετρίως λοιμογόνο στέλεχος του ιού CSFV μετά από τρεις 
εβδομάδες, δεν καταδείχθηκε λοίμωξη στις εμβολιασμένες χοιρομητέρες και τα έμβρυά τους. Από 
αυτό προκύπτει ότι το εμβόλιο παρέχει προστασία από την διαπλακουντιακή μετάδοση, ενώ στις μη 
εμβολιασμένες χοιρομητέρες διαπιστώθηκε ότι τα έμβρυα είχαν προσβληθεί από τον ιό CSFV. Μερική 
μόνο προστασία έναντι της διαπλακουντιακής μετάδοσης του ιού παρατηρήθηκε όταν έγκυες 
χοιρομητέρες εκτέθηκαν σε εξαιρετικά λοιμογόνο στέλεχος του CSFV δύο εβδομάδες μετά τον 
εμβολιασμό. 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Suvaxyn CSF Marker; 

Στα κυοφορούντα ζώα, εμφανίστηκε πολύ συχνά μια τοπική, μικρή και παροδική εξοίδηση στο σημείο 
της ένεσης η οποία διήρκεσε έως και 1 ημέρα. Επίσης, παρατηρήθηκε συχνά ελαφρά, παροδική αύξηση 
της θερμοκρασίας του σώματος 4 ώρες μετά τον εμβολιασμό, η οποία υποχώρησε εντός 1 ημέρας από 
τον εμβολιασμό. 
Η μετάδοση του ιού του εμβολίου μέσω του πλακούντα στα αγέννητα χοιρίδια δεν έχει ανιχνευτεί στις 
περιορισμένες μελέτες που έχουν διεξαχθεί, αλλά δεν μπορεί και να αποκλειστεί. 
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Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο; 

Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή επιδεικνύοντας στον γιατρό 
το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου. 

Ποια είναι η περίοδος αναμονής; 

Η περίοδος αναμονής είναι ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβήσει από τη χορήγηση του φαρμάκου έως 
τη σφαγή του ζώου και τη χρήση του κρέατός του για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Η περίοδος 
αναμονής για το Suvaxyn CSF Marker για τους χοίρους είναι «μηδέν ημέρες», που σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει υποχρεωτικός χρόνος αναμονής. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Suvaxyn CSF Marker στην ΕΕ;  

Η CVMP έκρινε ότι τα οφέλη του Suvaxyn CSF Marker υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με 
αυτό και εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του εν λόγω φαρμάκου στην ΕΕ.  

Λοιπές πληροφορίες για το Suvaxyn CSF Marker 

Στις 10/02/2015, το Suvaxyn CSF Marker έλαβε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την 
ΕΕ.  

Περισσότερες πληροφορίες για το Suvaxyn CSF Marker διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του 
Οργανισμού, στη διεύθυνση: ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-csf-marker 

Τελευταία ενημέρωση της ανασκόπησης: 11-2021.  
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