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Suvaxyn CSF Marker [vaccin împotriva febrei porcine 
clasice (viu recombinat)] 
Prezentare generală a Suvaxyn CSF Marker și a motivelor autorizării sale în 
UE 

Ce este Suvaxyn CSF Marker și pentru ce se utilizează? 

Suvaxyn CSF Marker este un vaccin de uz veterinar utilizat pentru a proteja porcii împotriva 
focarelor de pestă porcină clasică (CSF), o boală virală foarte gravă și foarte contagioasă la porcii 
sălbatici și domestici. Această boală cauzează febră, leziuni ale pielii, convulsii și duce adesea la 
moartea animalelor. Se utilizează, de asemenea, pentru protejarea scroafelor de reproducție în 
vederea reducerii infectării purceilor nenăscuți cu virusul pestei porcine clasice (CSFV). 

Suvaxyn CSF Marker conține virusul viu al diareii virale bovine (BVDV), care a fost modificat pentru 
a înlocui gena E2 din BVDV cu gena corespunzătoare din CSFV. 

Cum se utilizează Suvaxyn CSF Marker? 

Vaccinul este disponibil sub formă de liofilizat (pulbere uscată prin congelare) și solvent pentru 
injecție; se administrează la porci începând cu vârsta de șapte săptămâni, sub formă de injecție 
unică în mușchi. La porcii tineri, protecția începe la două săptămâni după vaccinare și durează cel 
puțin șase luni. La scroafele de reproducție, protecția începe la trei săptămâni după vaccinare. 
Vaccinul are proprietăți potențiale de marker care pot permite detectarea diferențiată a porcilor 
infectați cu CSFV pe teren și a porcilor vaccinați cu Suvaxyn CSF Marker, conform principiului DIVA 
(diferențierea între infecție și vaccinare). 

Pentru mai multe informații despre utilizarea Suvaxyn CSF Marker, citiți prospectul sau adresați-vă 
medicului veterinar sau farmacistului. 

Cum acționează Suvaxyn CSF Marker? 

Suvaxyn CSF Marker este un vaccin de uz veterinar. Vaccinurile acționează „învățând” sistemul 
imunitar (mecanismul natural de apărare al organismului) cum să se apere împotriva unei boli. 
Virusul bovin din Suvaxyn CSF Marker a fost modificat astfel încât să producă proteina E2, care face 
parte din învelișul exterior al virusului CSFV foarte asemănător, împotriva căruia asigură protecție. 
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Când vaccinul se administrează unui porc sănătos, sistemul imunitar al animalului recunoaște 
virusul drept „străin” și produce anticorpi împotriva lui. În viitor, dacă animalele sunt expuse la 
CSFV, sistemul lor imunitar va fi declanșat de virus și va putea răspunde mai repede, ajutând astfel 
la protecția împotriva bolii.  

Ce beneficii a prezentat Suvaxyn CSF Marker pe parcursul studiilor? 

Eficacitatea vaccinului a fost studiată într-o serie de studii de laborator pentru a stabili cât timp a 
trecut până când porcii au fost complet protejați, cât timp durează protecția împotriva CSFV și dacă, 
la scroafele gestante, virusul era prezent la fetuși.  

Întrucât CSF este o boală cu declarare obligatorie, nu se pot efectua studii de teren standard. 
Eficacitatea Suvaxyn CSF Marker în ceea ce privește protecția împotriva CSFV a fost analizată într-
un studiu la scară mică, care a cuprins 30 de purcei cu vârsta de opt săptămâni. 20 de purcei au 
primit Suvaxyn CSF Marker, iar 10 purcei au primit o injecție cu placebo (un preparat inactiv). 
Principala măsură a eficacității a fost producerea de anticorpi împotriva proteinei E2 la 14 zile după 
vaccinare. 19 din cei 20 de purcei vaccinați cu Suvaxyn CSF Marker au dezvoltat anticorpi împotriva 
proteinei E2. Vaccinul a avut efect complet împotriva CSFV în decurs de două săptămâni. Protecția a 
durat cel puțin șase luni de la vaccinare. 

În alt studiu, la un grup de scroafe gestante s-a administrat Suvaxyn CSF Marker, iar alt grup de 
scroafe a fost lăsat nevaccinat pentru a se stabili dacă fetușii erau protejați împotriva transmiterii 
transplacentare (prin placentă) a CSFV. După trei săptămâni, în urma unei expuneri la o tulpină de 
CSFV moderat virulentă, infecția virală nu a fost demonstrată la scroafele vaccinate și la fetușii 
acestora, ceea ce indică protecția împotriva transmiterii transplacentare, în timp ce la scroafele 
nevaccinate, fetușii erau infectați cu CSFV. S-a observat doar o protecție parțială împotriva 
transmiterii virale transplacentare când scroafele gestante au fost expuse la o tulpină de CSFV 
extrem de virulentă la două săptămâni după vaccinare. 

Care sunt riscurile asociate cu Suvaxyn CSF Marker? 

La animalele gestante a fost foarte frecventă o umflătură localizată, mică și trecătoare la locul 
injectării, care a durat cel mult 1 zi. S-a observat frecvent o creștere ușoară și temporară a 
temperaturii corpului la 4 ore după vaccinare, care a dispărut spontan în decurs de 1 zi după 
vaccinare. 
Transmiterea virusului vaccinal prin placentă la purceii nenăscuți nu a fost detectată în studiile 
limitate efectuate, dar nu poate fi exclusă. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

În caz de autoinjectare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului 
prospectul sau eticheta produsului. 

Care este perioada de așteptare? 

Perioada de așteptare este timpul care trebuie să treacă după administrarea medicamentului până 
când animalul poate fi sacrificat și carnea poate fi utilizată pentru consum uman. Perioada de 
așteptare pentru Suvaxyn CSF Marker pentru porci este de „zero zile”, ceea ce înseamnă că nu 
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există o perioadă de așteptare obligatorie. 

De ce este Suvaxyn CSF Marker autorizat în UE?  

CVMP a concluzionat că beneficiile Suvaxyn CSF Marker sunt mai mari decât riscurile asociate și că 
poate fi autorizat pentru utilizare în UE.  

Alte informații despre Suvaxyn CSF Marker 

Suvaxyn CSF Marker a primit o autorizație de punere pe piață valabilă pe întreg teritoriul UE, la 
10.2.2015.  

Mai multe informații despre Suvaxyn CSF Marker se pot găsi pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-csf-marker 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în 11-2021.  
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