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Innovax-ND-IBD (rokote lintujen Newcastlen tautia, 
gumborotautia (IBD, Infectious bursal disease) ja 
Marekin tautia vastaan (elävä rekombinantti)) 
Yleiskatsaus, joka koskee Innovax-ND-IBD-valmistetta sekä sitä, miksi se 
on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Innovax-ND-IBD on ja mihin sitä käytetään? 

Innovax-ND-IBD on eläinrokote, jota käytetään kanojen suojaamiseen Newcastlen tautia (ND), 
gumborotautia (IBD, Infectious bursal disease) ja Marekin tautia (MD) vastaan. 

Newcastlen tauti on kanojen virusinfektio, joka aiheuttaa hengen haukkomista ja yskimistä, 
hermosto-oireita (siipien roikkumista, pään ja kaulan kiertymistä, kehän kiertämistä ja 
halvaantumista), silmien ja kaulan alueen kudosturvotusta, vihertävää vesiripulia ja muninnan 
vähenemistä. 

IBD, joka tunnetaan myös nimellä gumborotauti, on kanojen virusinfektio, johon liittyy kuolleisuutta 
3–6 viikon iässä. Se voi altistaa kanat muille sairauksille ja heikentää rokotusten tehoa. 

Marekin tauti on herpesviruksen aiheuttama kanojen tulehdussairaus, joka voi aiheuttaa siipien ja 
jalkojen halvaantumista ja kasvaimia eri elimiin. Kanat saavat tartunnan varhaisessa iässä 
hengitettyään hilsettä, jossa on virusta. Virus voi säilyä tartuntakykyisenä useita kuukausia 
irrottuaan kehosta. MD-viruksen saaneet linnut voivat kantaa ja erittää virusta loppuikänsä. 

Innovax-ND-IBD sisältää kalkkunan elävää, muutettua herpesviruskantaa HVP360. Kalkkunan 
herpesviruskantaa HVP360 on muutettu siten, että se tuottaa ND- ja IBD-viruksen proteiineja. 

Miten Innovax-ND-IBD-valmistetta käytetään? 

Innovax-ND-IBD-valmistetta on saatavana suspensiona ja liuottimena, joista valmistetaan 
injektiosuspensio. Rokote on reseptivalmiste. Rokote annetaan yhden päivän ikäisille kananpojille 
kertainjektiona kaulan ihon alle tai suoraan 18–19 vuorokauden ikäiseen sikiölliseen kananmunaan 
(munaan, jossa on kehittyvä kuoriutumaton poikanen). Suoja Newcastlen tautia vastaan alkaa 
neljän viikon kuluttua rokottamisesta ja kestää 60 viikkoa. Suoja gumborotautia vastaan alkaa 
kolmen viikon kuluttua rokottamisesta ja kestää 60 viikkoa. Suoja Marekin tautia vastaan alkaa 
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yhdeksän päivän kuluttua rokottamisesta ja kestää eliniän. 

Innovax-ND-IBD-valmisteen käyttöä koskevaa lisätietoa saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai 
apteekista. 

Miten Innovax-ND-IBD vaikuttaa? 

Innovax-ND-IBD on rokote, joka sisältää kalkkunan herpesviruksen serotyyppiä 3. Kyseessä on 
herpesvirus, joka ei aiheuta kanoille tautia, mutta on samanlainen kuin Marekin tautia aiheuttava 
virus. Rokotteen virusta on muunnettu siten, että se tuottaa proteiineja myös ND- ja IBD-viruksista. 
Rokotteet vaikuttavat ”opettamalla” immuunijärjestelmää (kehon luonnollista puolustusmekanismia) 
puolustautumaan sairauksia vastaan. Kun Innovax-ND-IBD-valmistetta annetaan kanoille, eläimen 
immuunijärjestelmä tunnistaa viruksen vieraaksi ja muodostaa vasta-aineita sen proteiineja 
vastaan. Jos eläin altistuu myöhemmin samankaltaisille proteiineille, sen immuunijärjestelmä 
kykenee reagoimaan nopeammin. Tämä auttaa suojaamaan kanoja Newcastlen tautia, 
gumborotautia ja herpesvirusinfektioita, kuten Marekin tautia, vastaan. 

Mitä hyötyä Innovax-ND-IBD-valmisteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Rokottamisen jälkeen saatu suoja osoitettiin kenttätutkimuksessa rokotetuilla kanoilla, jotka 
altistettiin virukselle (saatettiin kosketuksiin viruksen kanssa) laboratoriossa : 

• 60 prosenttia rokotetuista kanoista ei saanut Newcastlen tautia, kun ne altistettiin virukselle 
neljän viikon kuluttua rokottamisesta, ja 95 prosentilla rokotetuista kanoista oli suoja kuusi 
viikkoa rokottamisen jälkeen. 

• Gumborotaudin osalta rokotetut linnut altistettiin virukselle 3, 4, 6 ja 8 viikkoa rokottamisen 
jälkeen. Rokotettujen lintujen suojan taso sairauden oireita vastaan oli 81–95 prosenttia. 

• Marekin taudin osalta suoja tautia vastaan oli 87 prosentilla rokotetuista kanoista, kun ne 
altistettiin sille 9 päivän kuluttua rokottamisesta. 

Toisessa tutkimuksessa kananpojat rokotettiin yhden vuorokauden ikäisinä ja altistettiin virukselle 
laboratoriossa 9, 50 ja 60 viikon ikäisinä. Newcastlen taudin osalta 100 prosentilla rokotetuista 
kanoista oli suoja tautia vastaan vielä 60 viikon kuluttua rokottamisesta. Gumborotaudin osalta 
rokotetuilla kanoilla todettiin olevan suojaavia vasta-aineita 58 viikon kuluttua rokottamisesta, mikä 
viittaa siihen, että suoja voi kestää jopa 60 viikkoa. 

Sen selvittämiseksi, miten rokote on tehonnut kuoriutumattomiin muniin, tehtiin samanlaisia 
altistuksia kuoriutumisen jälkeen: 

• Newcastlen taudin osalta 92 prosenttia rokotetuista munista kuoriutuneista kanoista ei saanut 
tautia, kun ne altistettiin sille 46 päivää rokotuksen jälkeen. 

• Gumborotaudin osalta 100 prosenttia rokotetuista kanoista ei saanut tautia, kun ne altistettiin 
sille 46 päivää rokotuksen jälkeen. 

• Marekin taudin osalta 91 prosenttia rokotetuista munista kuoriutuneista kananpojista ei saanut 
tautia, kun ne altistettiin sille kahdeksan päivän ikäisinä. 

Mitä riskejä Innovax-ND-IBD-valmisteeseen liittyy? 

Koska Innovax-ND-IBD on eläviä taudinaiheuttajia sisältävä rokote, rokotetut kanat voivat erittää 
rokotekantaa ympäristöön, ja se voi levitä kalkkunoihin. Turvallisuustutkimuksissa on osoitettu, että 
kanta on kalkkunoille turvallinen. Varotoimenpiteenä on kuitenkin vältettävä sitä, että rokotetut 
kanat ja kalkkunat joutuisivat suoraan tai välilliseen kosketuksiin toistensa kanssa. 
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Tunnettuja haittavaikutuksia ei ole. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista rajoituksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava? 

Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on sisällytetty Innovax-ND-IBD-valmistetta koskevaa 
turvallisuustietoa, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten ja eläinten omistajien ja pitäjien 
noudatettaviksi tarkoitetut asianmukaiset varotoimet. 

Koska rokotetta säilytetään nestemäisessä typessä, sitä saa käsitellä vain hyvin ilmastoidussa 
tilassa, ja rokotetta käyttövalmiiksi saatettaessa on tärkeää noudattaa varotoimia. Lisätietoja on 
valmisteyhteenvedossa. 

Mikä on varoaika elintarviketuotantoon käytettävillä eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan viimeisestä lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa 
teurastaa ja sen lihaa voi käyttää elintarvikkeeksi. Se on myös lääkkeen viimeisen antamisen 
jälkeen kuluva aika, ennen kuin munia saa käyttää elintarvikkeeksi. 

Innovax-ND-IBD-valmisteella hoidettujen kanojen varoaika on lihan ja munien osalta nolla 
vuorokautta, mikä tarkoittaa sitä, että pakollista odotusaikaa ei ole. 

Miksi Innovax-ND-IBD on hyväksytty EU:ssa?  

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Innovax-ND-IBD-valmisteen hyöty on sen riskejä suurempi, ja 
suositteli, että sille voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Muuta tietoa Innovax-ND-IBD-valmisteesta 

Innovax-ND-IBD sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 22. elokuuta 2017.  

Innovax-ND-IBD-valmistetta koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston 
verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/innovax-nd-ibd.  

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 11-2020.  

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/innovax-nd-ibd
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