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Suvaxyn CSF Marker (vakcina nuo klasikinio kiaulių maro 
(gyvoji, rekombinantinė)) 
Suvaxyn CSF Marker ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Suvaxyn CSF Marker ir kam jis naudojamas? 

Suvaxyn CSF Marker – tai veterinarinė vakcina kiaulėms nuo klasikinio kiaulių maro (KKM) – labai 
sunkios ir labai užkrečiamos laukinių ir naminių kiaulių virusinės ligos – protrūkių apsaugoti. Ši liga 
sukelia karščiavimą, odos pažeidimus ir konvulsijas; gyvūnai dažnai nugaišta. Vakcina taip pat 
skiriama veislinėms paršavedėms apsaugoti, kad sumažėtų dar neatsivestų paršelių užsikrėtimas 
klasikinio kiaulių maro virusu. 

Suvaxyn CSF Marker sudėtyje yra gyvo galvijų virusinės diarėjos viruso, kuris yra modifikuotas – šio 
viruso apvalkalo (E2) genas pakeistas atitinkamu KKM viruso genu. 

Kaip naudoti Suvaxyn CSF Marker? 

Vakcina tiekiama liofilizato (šalčiu išdžiovintų miltelių) ir tirpiklio injekciniam tirpalui forma; kiaulės 
šia vakcina vakcinuojamos nuo septynių savaičių, atliekant vieną injekciją į raumenis. Jaunoms 
kiaulėms apsauga nuo infekcijos susiformuoja per dvi savaites ir išlieka ne trumpiau kaip šešis 
mėnesius. Veislinių paršavedžių apsauga susiformuoja per tris savaites nuo vakcinacijos. 
Vakcina turi galimų žymėjimo savybių, kurios leidžia atskirti lauko KKM virusu užsikrėtusias kiaules 
nuo Suvaxyn CSF Marker vakcinuotų kiaulių, vadovaujantis DIVA (užkrėstų ir vakcinuotų gyvūnų 
diferencijavimo) principu. 

Daugiau informacijos apie Suvaxyn CSF Marker naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba 
kreipkitės į veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kaip veikia Suvaxyn CSF Marker? 

Suvaxyn CSF Marker yra veterinarinė vakcina. Vakcinos „išmoko“ imuninę (natūralios organizmo 
apsaugos) sistemą apsisaugoti nuo ligos. Suvaxyn CSF Marker galvijų virusas buvo modifikuotas, 
kad gamintų baltymą E2, kuris yra glaudžiai susijusio KKM viruso, nuo kurio jis apsaugo, išorinio 
apvalkalo dalis. Vakcinavus sveiką kiaulę, jos imuninė sistema atpažįsta virusą kaip svetimkūnį ir 
ima gaminti jį veikiančius antikūnus. Ateityje į gyvūno organizmą patekus KKM virusui, imuninė 
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sistema bus suaktyvinta ir galės greičiau reaguoti į užkratą. Tai padės apsisaugoti nuo ligos.  

Kokia Suvaxyn CSF Marker nauda nustatyta tyrimuose? 

Vakcinos veiksmingumas buvo tiriamas atliekant keletą laboratorinių tyrimų, siekiant nustatyti, per 
kiek laiko susiformuoja visapusiška kiaulių apsauga nuo KKM viruso, kiek laiko ji išlieka ir ar virusu 
užkrečiami paršingos paršavedės vaisiai.  

Kadangi KKM yra liga, apie kurią būtina pranešti, standartinių lauko tyrimų atlikti negalima. Suvaxyn 
CSF Marker veiksmingumas apsisaugant nuo KKM viruso buvo tiriamas nedideliame tyrime su 30 
aštuonių savaičių paršeliais. Dvidešimčiai paršelių sušvirkšta Suvaxyn CSF Marker, o dešimčiai – 
placebo (netikro vaisto). Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo E2 baltymo antikūnų susidarymas 
14 dienų po vakcinacijos. E2 baltymo antikūnų susidarė 19 iš 20 Suvaxyn CSF Marker vakcinuotų 
paršelių. Visapusišką apsaugą nuo KKM viruso vakcina užtikrino per dvi savaites. Apsauga išliko ne 
mažiau kaip šešis mėnesius po vakcinacijos. 

Kitame tyrime, siekiant nustatyti, ar vaisius galima apsaugoti nuo KKM viruso perdavimo per 
placentą, vienai paršingų kiaulių grupei buvo sušvirkšta Suvaxyn CSF Marker, o kita paršavedžių 
grupė liko nevakcinuota. Praėjus trims savaitėms po užkrėtimo vidutinio virulentiškumo KKM 
padermės virusais, vakcinuotų paršavedžių ir jų vaisių organizme virusinės infekcijos nenustatyta, 
vadinasi, vakcina apsaugojo nuo viruso perdavimo per placentą, o nevakcinuotų paršavedžių vaisiai 
buvo užkrėsti KMM virusu. Tik dalinė vakcinos apsauga nuo viruso perdavimo per placentą nustatyta 
tada, kai paršingos paršavedės praėjus dviem savaitėms nuo vakcinacijos buvo užkrėstos labai 
virulentiškais KKM padermės virusais. 

Kokia rizika siejama su Suvaxyn CSF Marker naudojimu? 

Tiriant vaikingas pateles, labai dažnai pasireiškė lokalizuotas, nedidelis trumpalaikis patinimas 
injekcijos vietoje, trukęs ne ilgiau kaip vieną dieną. Paprastai po 4 valandų nuo vakcinacijos laikinai 
nežymiai padidėdavo kūno temperatūra. Ši reakcija praėjo savaime per 1 dieną nuo vakcinacijos. 
Atlikus negausius tyrimus, nenustatyta, kad vakcinos virusas per placentą būtų perduodamas 
negimusiems paršeliams, tačiau tokios galimybės negalima atmesti. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Atsitiktinai susišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šio vaisto informacinį 
lapelį arba etiketę. 

Kokia yra išlauka? 

Išlauka – tai laikas, kurį, panaudojus vaistą gyvūnui, jo negalima skersti ir jo mėsos vartoti žmonių 
maistui. Suvaxyn CSF Marker išlauka kiaulėms yra nulis parų, o tai reiškia, kad jų produktus galima 
vartoti iš karto. 

Kodėl Suvaxyn CSF Marker buvo patvirtintas ES?  

CVMP padarė išvadą, kad Suvaxyn CSF Marker nauda didesnė už jo keliamą riziką, ir rekomendavo 
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leisti naudoti šį vaistą ES.  

Kita informacija apie Suvaxyn CSF Marker 

Visoje ES galiojantis Suvaxyn CSF Marker registracijos pažymėjimas suteiktas 2015 m. vasario 10 d.  

Išsamią informaciją apie Suvaxyn CSF Marker rasite Agentūros interneto svetainėje: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-csf-marker 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2021-11.  
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