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Suvaxyn PRRS MLV (vaccine (levende) mod porcin 
reproduktions- og respirationssygdom (PRRS)) 
En oversigt over Suvaxyn PRRS MLV, og hvorfor det er godkendt i EU 

 

Hvad er Suvaxyn PRRS MLV, og hvad anvendes det til? 

Suvaxyn PRRS MLV er et veterinærlægemiddel, der anvendes til at beskytte svin mod porcin 
reproduktions- og respirationssygdom (PRRS). Denne virussygdom hos svin kan resultere i en lavere 
faringshyppighed (fødselshyppighed) og i en stigning i antallet af aborter, dødfødsler, mumificerede 
fostre samt svage levendefødte smågrise og dødsfald. Der kan ligeledes opstå sygdom i luftvejene, 
som kan føre til høj dødelighed hos pattegrise og fravænnede svin. 

Suvaxyn PRRS MLV indeholder en modificeret stamme af levende PRRS-virus, stamme 96V198, som er 
blevet svækket, så den ikke forårsager sygdom. 

Hvordan anvendes Suvaxyn PRRS MLV? 

Suvaxyn PRRS MLV fås som lyofilisat (en frysetørret pille) og solvens til injektionsvæske, suspension, 
og det udleveres kun på recept. Suvaxyn PRRS MLV gives som en enkelt injektion til fedesvin, der er 
én dag gamle eller derover. Gylte (hungrise, som endnu ikke har fået unger) og søer (hungrise, som 
har fået unger) får en enkelt injektion, inden de indføres i besætningen af søer ca. 4 uger før avl, og en 
opfølgende injektion hver 6. måned. Massevaccination kan finde sted i besætninger, hvor 
tilstedeværelsen af europæisk PRRS-virus er fastslået. Vaccinens beskyttende virkning indtræder 21 
dage efter vaccination og varer i 26 dage efter vaccinationen. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Suvaxyn PRRS MLV, kan du læse indlægssedlen 
eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvordan virker Suvaxyn PRRS MLV? 

Suvaxyn PRRS MLV er en vaccine. Vacciner virker ved at "lære" immunsystemet (kroppens naturlige 
forsvar), hvordan det skal forsvare sig mod en sygdom. Suvaxyn PRRS MLV indeholder en svækket 
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stamme af PRRS-virus. Når et svin får vaccinen, opfatter svinets immunsystem virussen som 
"fremmed" og danner antistoffer mod den. Herefter vil immunsystemet være i stand til at reagere 
hurtigere på virussen. Dette hjælper med at beskytte svinet mod sygdommen. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Suvaxyn PRRS MLV? 

Virkningen af Suvaxyn PRRS MLV blev underbygget af laboratoriestudier. To studier hos smågrise 
viste, at vaccinens virkning indtræder 21 dage efter vaccinationen, og fire studier hos smågrise viste, 
at beskyttelsen varer i op til 26 uger. Der blev gennemført to studier hos hungrise. Det ene viste, at en 
enkelt vaccination af hungrise 10 til 11 uger inden parring beskyttede dem mod sygdomme, når de 
blev udsat for virussen 26 uger efter vaccinationen. Det andet studie hos søer viste, at en opfølgende 
vaccination 6 måneder efter den indledende vaccination, hvor parringen skete 4 måneder efter den 
anden vaccination, gav beskyttelse i 7 måneder. 

Hvilke risici er der forbundet med Suvaxyn PRRS MLV? 

De hyppigste bivirkninger ved Suvaxyn PRRS MLV er en forbigående stigning i kropstemperaturen 
(0,5-0,8 °C i gennemsnit), som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 svin inden for 4 dage efter 
vaccinationen, og lokale reaktioner i form af hævelser, der er forsvinder uden behandling i løbet af 5-9 
dage. 

Suvaxyn PRRS MLV må ikke anvendes i besætninger, hvor der ikke er påvist europæisk PRRS-virus ved 
hjælp af pålidelige diagnosticeringsmetoder. 

Hos drægtige gylte og søer uden forudgående eksponering for PRRS-virus må Suvaxyn PRRS MLV ikke 
anvendes i anden halvdel af drægtighedsperioden, fordi virusset i vaccinen kan krydse moderkagen og 
påvirke fødselsraten. Suvaxyn PRRS MLV må heller ikke anvendes hos orner, der producerer sæd, da 
PRRS-virus kan udskilles i sæd. 

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Suvaxyn PRRS MLV fremgår af 
indlægssedlen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Der kræves ingen særlige forholdsregler. 

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan 
slagtes, og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. 

Tilbageholdelsestiden for kød fra svin, der behandles med Suvaxyn PRRS MLV, er "nul" dage, hvilket vil 
sige, at der ikke er nogen påkrævet ventetid. 

Hvorfor blev Suvaxyn PRRS MLV godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Suvaxyn PRRS MLV opvejer 
risiciene, og at det kan godkendes til anvendelse i EU. 
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Andre oplysninger om Suvaxyn PRRS MLV 

Suvaxyn PRRS MLV fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 24. august 2017. 

Yderligere information om Suvaxyn PRRS MLV findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-prrs-mlv. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i april 2019. 
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