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Suvaxyn CSF Marker [szczepionka przeciw klasycznemu 
pomorowi świń (żywa rekombinowana)] 
Przegląd wiedzy na temat szczepionki Suvaxyn CSF Marker i uzasadnienie 
udzielenia Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest szczepionka Suvaxyn CSF Marker i w jakim celu się ją stosuje? 

Suvaxyn CSF Marker jest szczepionką weterynaryjną stosowaną w celu ochrony świń przed 
ogniskami klasycznego pomoru świń (CSF), bardzo ciężkiej i wysoce zaraźliwej choroby wirusowej 
świń i dzików. Choroba ta powoduje gorączkę, zmiany skórne, drgawki i często prowadzi do śmierci 
zwierząt. Szczepionkę stosuje się także do ochrony macior hodowlanych w celu zmniejszenia 
zakażenia ich nienarodzonych prosiąt wirusem klasycznego pomoru świń (ang. classical swine fever 
virus, CSPV). 

Suvaxyn CSF Marker zawiera żywy wirus wirusowej biegunki bydła (BVDV), który zmodyfikowano w 
celu zastąpienia genu otoczki (E2) wirusa BVDV odpowiednim genem CSFV. 

Jak stosować szczepionkę Suvaxyn CSF Marker? 

Szczepionka jest dostępna w postaci liofilizatu (proszku poddanego suszeniu sublimacyjnemu) i 
rozpuszczalnika do wstrzykiwań; podaje się ją świniom od 7. tygodnia życia w postaci pojedynczego 
wstrzyknięcia domięśniowego. U młodych świń działanie ochronne rozpoczyna się dwa tygodnie po 
szczepieniu i trwa co najmniej sześć miesięcy. U macior hodowlanych działanie ochronne rozpoczyna 
się trzy tygodnie po szczepieniu. 
Szczepionka ma potencjalne właściwości znacznikowe, które mogą umożliwić wykrycie świń 
zakażonych CSFV terenowym, w odróżnieniu od świń zaszczepionych szczepionką Suvaxyn CSF 
Marker, zgodnie z zasadą DIVA (różnicowanie pomiędzy zakażeniem i szczepionką). 

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania szczepionki Suvaxyn CSF Marker należy 
zapoznać się z ulotką informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Jak działa szczepionka Suvaxyn CSF Marker? 

Suvaxyn CSF Marker jest szczepionką weterynaryjną. Działanie szczepionek polega na „uczeniu” 
układu odpornościowego (naturalny układ obronny organizmu), w jaki sposób bronić się przed 
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chorobami. Wirus bydła w szczepionce Suvaxyn CSF Marker został zmodyfikowany w taki sposób, 
aby wytwarzał białko E2, które stanowi część zewnętrznej powłoki blisko spokrewnionego CSFV i 
zapewnia ochronę przed nim. Po podaniu szczepionki zdrowym świniom układ odpornościowy 
zwierzęcia rozpoznaje wirusa jako strukturę „obcą” i wytwarza skierowane przeciwko niemu 
przeciwciała. W przyszłości w przypadku zetknięcia się zwierząt z CSFV, ich układ odpornościowy 
zostanie aktywowany przez wirusa i będzie w stanie zareagować szybciej. Pomoże to chronić je 
przed chorobą.  

Jakie korzyści ze stosowania szczepionki Suvaxyn CSF Marker 
zaobserwowano w badaniach? 

Skuteczność szczepionki oceniano w szeregu badań laboratoryjnych mających na celu ustalenie 
czasu osiągnięcia przez świnie pełnej ochrony, czasu trwania ochrony przed CSFV oraz czy u 
ciężarnych macior wirus był obecny w płodach.  

Ze względu na to, że CSF jest chorobą podlegającą obowiązkowi zgłoszenia, nie jest możliwe 
przeprowadzenie standardowych badań terenowych. Skuteczność szczepionki Suvaxyn CSF Marker 
w zapobieganiu CSFV oceniano w zakrojonym na niewielką skalę badaniu z udziałem 30 
ośmiotygodniowych prosiąt. Dwadzieścia prosiąt otrzymało szczepionkę Suvaxyn CSF Marker, a 10 
prosiąt otrzymało wstrzyknięcie placebo (pozorowane). Głównym kryterium oceny skuteczności było 
wytworzenie przeciwciał przeciwko białku E2 14 dni po szczepieniu. U 19 z 20 prosiąt 
zaszczepionych szczepionką Suvaxyn CSF Marker wytworzyły się przeciwciała przeciwko białku E2. 
Pełną odpowiedź szczepionki na CSFV uzyskano przed upływem dwóch tygodni. Ochrona 
utrzymywała się przez co najmniej sześć miesięcy po szczepieniu. 

W innym badaniu grupa ciężarnych macior otrzymała szczepionkę Suvaxyn CSF Marker, a inna 
grupa macior pozostała niezaszczepiona, aby ustalić, czy płody były chronione przed przenoszeniem 
CSFV przez łożysko. Po prowokacji umiarkowanie zjadliwym szczepem CSFV trzy tygodnie później 
nie wykazano zakażenia wirusem u zaszczepionych macior i ich płodów, co wskazuje na ochronę 
przed przekazaniem wirusa przez łożysko, natomiast niezaszczepione maciory nosiły płody zakażone 
CSFV. Zaobserwowano jedynie częściową ochronę przed przekazaniem wirusa przez łożysko, gdy 
ciężarne maciory poddano prowokacji wysoce zjadliwym szczepem CSFV dwa tygodnie po 
szczepieniu. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem szczepionki Suvaxyn CSF Marker? 

U ciężarnych zwierząt bardzo często występował miejscowy, mały i przejściowy obrzęk w miejscu 
wstrzyknięcia, który utrzymywał się do 1 dnia. Zwykle po 4 godzinach od szczepienia obserwowano 
niewielki, przejściowy wzrost temperatury ciała. To działanie niepożądane ustąpiło samoistnie w ciągu 
1 dnia po szczepieniu. 
W przeprowadzonych ograniczonych badaniach nie wykryto przekazywania wirusa przez łożysko na 
nienarodzone prosięta, ale nie można tego wykluczyć. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje szczepionkę lub ma 
kontakt ze zwierzęciem? 

W razie przypadkowego samowstrzyknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza oraz 
przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. 
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Jaki jest okres karencji? 

Okres karencji to czas po podaniu szczepionki, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać 
ubojowi, a mięso może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. Okres karencji dla szczepionki 
Suvaxyn CSF Marker u świń wynosi zero dni, co oznacza, że nie ma obowiązkowego czasu 
oczekiwania. 

Na jakiej podstawie szczepionka Suvaxyn CSF Marker jest dopuszczony do 
obrotu w UE?  

CVMP uznał, że korzyści ze stosowania szczepionki Suvaxyn CSF Marker przewyższają ryzyko, i że 
szczepionka może być dopuszczona do obrotu w UE.  

Inne informacje dotyczące szczepionki Suvaxyn CSF Marker 

W dniu 10 lutego 2015 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla szczepionki Suvaxyn 
CSF Marker, ważne w całej Unii Europejskiej.  

Dalsze informacje dotyczące szczepionki Suvaxyn CSF Marker znajdują się na stronie internetowej 
Agencji pod adresem: ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-csf-marker 

Data ostatniej aktualizacji: 11.2021.  
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