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Suvaxyn PRRS MLV (żywa szczepionka przeciwko wirusowi 
zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS)) 
Przegląd wiedzy na temat leku Suvaxyn PRRS MLV i uzasadnienie udzielenia 
Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 

 

Co to jest lek Suvaxyn PRRS MLV i w jakim celu się go stosuje? 

Suvaxyn PRRS MLV jest szczepionką weterynaryjną stosowaną w celu ochrony świń przed zespołem 
rozrodczo-oddechowym świń (PRRS). Ta choroba wirusowa świń może prowadzić do obniżenia 
wskaźnika oproszeń oraz zwiększenia liczby poronień, zwierząt nieżywo urodzonych i 
zmumifikowanych, jak również zwiększenia liczby osłabionych, żywo urodzonych prosiąt oraz zgonów. 
Może także występować choroba dróg oddechowych skutkująca wysokimi wskaźnikami śmiertelności u 
prosiąt ssących i odsadzonych od maciory. 

Suvaxyn PRRS MLV zawiera zmodyfikowany szczep żywego wirusa PRRS (szczep 96V198), który został 
osłabiony tak, by nie mógł wywoływać choroby. 

Jak stosować lek Suvaxyn PRRS MLV? 

Suvaxyn PRRS MLV jest dostępny w postaci liofilizatu (liofilizowane peletki) i rozpuszczalnika do 
sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań. Lek wydawany z przepisu lekarza. Szczepionkę Suvaxyn 
PRRS MLV podaje się tucznikom od pierwszego dnia życia w pojedynczym wstrzyknięciu. Loszkom 
(samicom świń, które jeszcze się nie oprosiły) i lochom (samicom świń, które się oprosiły) podaje się 
pojedyncze wstrzyknięcie przed wprowadzeniem do stada zarodowego, ok. 4 tygodni przed 
zapłodnieniem, a także jedną dawkę przypominającą co 6 miesięcy. Masowe szczepienia mogą być 
stosowane w stadach, w których stwierdzono obecność europejskiego wirusa PRRS.  Początek 
odporności następuje 21 dni po szczepieniu, a czas trwania odporności wynosi 26 tygodni po 
szczepieniu. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania leku Suvaxyn PRRS MLV, należy zapoznać się z 
ulotką informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 
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Jak działa lek Suvaxyn PRRS MLV? 

Suvaxyn PRRS MLV jest szczepionką. Działanie szczepionek polega na „uczeniu” układu 
odpornościowego (naturalny system obronny organizmu), w jaki sposób bronić się przed chorobą. 
Suvaxyn PRRS MLV zawiera osłabiony szczep wirusa PRRS.  Po podaniu świni szczepionki układ 
odpornościowy zwierzęcia rozpoznaje wirus jako „obcy” i wytwarza przeciwko niemu przeciwciała. W 
przyszłości układ odpornościowy będzie mógł szybciej na niego reagować. Pomoże to chronić świnię 
przed chorobą. 

Jakie korzyści ze stosowania leku Suvaxyn PRRS MLV zaobserwowano w 
badaniach? 

Skuteczność szczepionki Suvaxyn PRRS MLV poparto badaniami laboratoryjnymi. W badaniu prosiąt 
wykazano, że szczepionka zaczyna działać 21 dni po szczepieniu, natomiast w czterech badaniach 
prosiąt wykazano, że ochrona trwa do 26 tygodni. Przeprowadzono dwa badania na samicach świń; w 
jednym wykazano, że podanie pojedynczego wstrzyknięcia samicom świń na 10 do 11 tygodni przed 
kryciem chroniło je przed chorobą w przypadku narażenia na wirusa 26 tygodni po szczepieniu. W 
drugim badaniu na lochach wykazano, że szczepienie przypominające 6 miesięcy po szczepieniu 
pierwotnym, przy kryciu przeprowadzonym 4 miesiące po drugim szczepieniu, zapewniło ochronę do 7 
miesięcy. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Suvaxyn PRRS MLV? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Suvaxyn PRRS MLV to krótkotrwały 
wzrost temperatury ciała (średnio 0,5-0,8 °C), który może występować u więcej niż 1 na 10 świń w 
ciągu 4 dni po szczepieniu, oraz miejscowe reakcje w postaci obrzęków, które ustępują samoistnie w 
ciągu 5 do 9 dni. 

Nie wolno stosować szczepionki Suvaxyn PRRS MLV w stadach, w których nie wykryto europejskiego 
wirusa PRRS za pomocą wiarygodnych metod diagnostycznych. 

U ciężarnych loch i loszek, które wcześniej nie były narażone na kontakt z wirusem PRRS, szczepionki 
Suvaxyn PRRS MLV nie wolno stosować w drugiej połowie ciąży, ponieważ wirus zawarty w szczepionce 
może przenikać przez łożysko i wpłynąć na współczynnik urodzeń. Szczepionki Suvaxyn PRRS MLV nie 
wolno również podawać knurom produkującym nasienie, ponieważ wirus PRRS może przenikać do 
nasienia. 

Pełny wykaz wszystkich działań niepożądanych związanych ze stosowaniem szczepionki Suvaxyn PRRS 
MLV znajduje się w ulotce informacyjnej. 

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

Brak specjalnych środków ostrożności. 

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności? 

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a 
mięso może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. 

Okres karencji na mięso pochodzące od świń leczonych szczepionką Suvaxyn PRRS MLV wynosi „zero” 
dni, co oznacza, że nie ma obowiązkowego czasu oczekiwania. 
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Na jakiej podstawie lek Suvaxyn PRRS MLV jest dopuszczony do obrotu w 
UE? 

Europejska Agencja Leków uznała, że korzyści ze stosowania leku Suvaxyn PRRS MLV przewyższają 
ryzyko, i że lek może być dopuszczony do obrotu w UE. 

Inne informacje dotyczące leku Suvaxyn PRRS MLV 

W dniu 24 sierpnia 2017 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla leku Suvaxyn PRRS MLV, 
ważne w całej Unii Europejskiej. 

Dalsze informacje na temat leku Suvaxyn PRRS MLV znajdują się na stronie internetowej Agencji pod 
adresem: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-prrs-mlv 

Data ostatniej aktualizacji: 04.2019. 
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