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Suvaxyn CSF Marker (vaċċin tad-deni klassiku tal-
ħnieżer (rikombinanti ħaj)) 
Ħarsa ġenerali lejn Suvaxyn CSF Marker u r-raġuni għalfejn huwa 
awtorizzat fl-UE 

X’inhu Suvaxyn CSF Marker u għal xiex jintuża? 

Suvaxyn CSF Marker huwa vaċċin veterinarju li jintuża biex jipproteġi lill-ħnieżer kontra tifqigħat 
tad-deni klassiku tal-ħnieżer (CSF), marda virali severa ħafna u li tittieħed ħafna kemm tal-ħnieżer 
selvaġġi kif ukoll dawk domestiċi. Din il-marda tikkawża deni, leżjonijiet fil-ġilda, konvulżjonijiet u 
spiss twassal għall-mewt tal-annimali. Jintuża wkoll biex jipproteġi l-ħnieżer tal-għalla sabiex 
inaqqas l-infezzjoni tal-qżieqeż tagħhom li għadhom ma twieldux bil-virus tad-deni klassiku tal-
ħnieżer (CSFV). 

Suvaxyn CSF Marker fih il-virus ħaj ta’ dijarea virali bovina (BVDV) li ġie mmodifikat biex 
jissostitwixxi l-ġene envelopp (E2) ta’ BVDV bil-ġene korrispondenti ta’ CSFV. 

Kif jintuża Suvaxyn CSF Marker? 

Il-vaċċin jiġi bħala lijofilizzat (trab imnixxef iffriżat) u solvent għal injezzjoni; jingħata lill-ħnieżer 
mill-età ta’ seba’ ġimgħat bħala injezzjoni waħda ġol-muskolu. Fi ħnieżer żgħar, il-protezzjoni tibda 
ġimagħtejn wara t-tilqim u ddum għal mill-inqas sitt xhur. Fil-ħnieżer tal-għalla, il-protezzjoni tibda 
tliet ġimgħat wara t-tilqim. 
Il-vaċċin għandu karatteristiċi markaturi potenzjali li jistgħu jippermettu d-detezzjoni ta’ ħnieżer 
infettati b’CSFV tal-għalqa bħala distinti minn ħnieżer imlaqqma b’Suvaxyn CSF Marker, f’konformità 
mal-prinċipju ta’ DIVA (differenzjazzjoni ta’ infezzjoni mit-tilqim). 

Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta’ Suvaxyn CSF Marker, aqra l-fuljett ta’ tagħrif jew ikkuntattja 
lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tiegħek. 

Kif jaħdem Suvaxyn CSF Marker? 

Suvaxyn CSF Marker huwa vaċċin veterinarju. Il-vaċċini jaħdmu billi “jgħallmu” lis-sistema 
immunitarja (id-difiżi naturali tal-ġisem) kif tiddefendi ruħha kontra marda. Il-virus bovin f’Suvaxyn 
CSF Marker ġie mmodifikat sabiex jipproduċi l-proteina E2, li hija parti mill-kisja ta’ barra tal-virus 
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CSFV relatat mill-qrib, li jipprovdi protezzjoni kontrih. Meta l-vaċċin jingħata lil ħanżir b’saħħtu, is-
sistema immunitarja tal-annimal tagħraf lill-virus bħala “barrani” u tipproduċi antikorpi kontrih. Fil-
futur, jekk l-annimali jkunu esposti għal CSFV, is-sistema immunitarja tagħhom se tiġi skattata mill-
virus u tkun kapaċi tirrispondi aktar malajr. Dan jgħin biex jipproteġi kontra l-marda.  

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Suvaxyn CSF Marker li ħarġu mill-istudji? 

L-effikaċja tal-vaċċin ġiet studjata f’għadd ta’ studji fil-laboratorju biex jiġi stabbilit kemm ried 
jgħaddi żmien biex il-ħnieżer ikunu protetti bis-sħiħ, it-tul ta’ żmien tal-protezzjoni kontra CSFV, u 
jekk, fi ħnieżer nisa tqal, il-virus kienx preżenti fil-feti.  

Billi s-CSF hija marda notifikabbli, mhuwiex possibbli li jsiru studji standard fuq il-post. L-effikaċja 
ta’ Suvaxyn CSF Marker għall-protezzjoni kontra CSV ġiet investigata fi studju fuq skala żgħira bi 30 
qażquż ta’ tmien ġimgħat. Għoxrin qażquż ingħataw Suvaxyn CSF Marker u 10 qżieqeż ingħataw 
injezzjoni tal-plaċebo (finta). Il-kejl ewlieni tal-effikaċja kien l-iżvilupp ta’ antikorpi kontra l-proteina 
E2 14-il jum wara t-tilqim. 19 minn 20 qażquż imlaqqma b’Suvaxyn CSF Marker żviluppaw antikorpi 
kontra l-proteina E2. Il-vaċċin kellu l-effett sħiħ tiegħu kontra CSFV sa ġimagħtejn wara. Il-
protezzjoni damet għal mill-inqas sitt xhur wara t-tilqim. 

Fi studju ieħor, grupp ta’ ħnieżer nisa tqal ingħata Suvaxyn CSF Marker u grupp ieħor ta’ ħnieżer 
nisa tħalla mhux imlaqqam biex jiġi ddeterminat jekk il-feti kinux protetti kontra t-trażmissjoni 
transplaċentali (mill-plaċenta) ta’ CSFV. Wara sfida b’razza ta’ CSFV moderatament virulenti tliet 
ġimgħat wara, ma ntwerietx infezzjoni tal-virus fil-ħnieżer nisa mlaqqma u fil-feti tagħhom li jindika 
protezzjoni kontra t-trażmissjoni transplaċentali, filwaqt li l-ħnieżer nisa mhux imlaqqma ġarrew feti 
infettati b’CSFV. Ġiet osservata protezzjoni parzjali biss kontra t-trażmissjoni virali transplaċentali 
meta l-ħnieżer nisa tqal ġew sfidati b’razza ta’ CSFV virulenti ħafna ġimagħtejn wara t-tilqim. 

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Suvaxyn CSF Marker? 

F’annimali tqal, nefħa lokalizzata, żgħira u temporanja fis-sit tal-injezzjoni kienet komuni ħafna u 
damet sa jum. Żieda żgħira u temporanja fit-temperatura tal-ġisem kienet osservata b’mod komuni 4 
sigħat wara t-tilqim. Din għaddiet spontanjament fi żmien jum wara t-tilqim. 
It-trażmissjoni tal-virus tal-vaċċin minn ġol-plaċenta, għal qżieqeż li għadhom ma twieldux, ma 
ġietx identifikata fl-istudji limitati li saru, imma ma tistax tiġi eskluża. 

X’inhuma l-prekawzjonijiet li jridu jittieħdu mill-persuna li tagħti l-
mediċina jew li tiġi f’kuntatt mal-annimal? 

F’każ ta’ awtoinjezzjoni aċċidentali, wieħed għandu jfittex parir mediku immedjatament u għandu 
juri l-fuljett ta’ tagħrif jew it-tikketta lit-tabib. 

X’inhu l-perjodu ta’ tiżmim? 

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien li jrid jgħaddi wara l-għoti tal-mediċina qabel ma l-annimal ikun 
jista’ jinqatel u l-laħam tiegħu jintuża għall-konsum mill-bniedem. Il-perjodu ta’ tiżmim għal 
Suvaxyn CSF Marker għall-ħnieżer huwa “żero” jiem, li jfisser li ma hemm l-ebda żmien obbligatorju 
ta’ stennija. 
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Għalfejn Suvaxyn CSF Marker huwa awtorizzat fl-UE?  

Is-CVMP ikkonkluda li l-benefiċċji ta’ Suvaxyn CSF Marker huma akbar mir-riskji tiegħu u 
rrakkomanda li jkun awtorizzat għall-użu fl-UE.  

Informazzjoni oħra dwar Suvaxyn CSF Marker 

Suvaxyn CSF Marker ingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha fl-10/02/2015.  

Aktar informazzjoni dwar Suvaxyn CSF Marker tinstab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-csf-marker 

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’11-2021.  
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