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Vaxxitek HVT+IBD (dzīvs vHVT013-69 rekombinētais 
vīruss) 
Vaxxitek HVT+IBD pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Vaxxitek HVT+IBD un kāpēc tās lieto? 

Vaxxitek HVT+IBD ir veterināra vakcīna, ko izmanto cāļu aizsardzībai pret infekciozo bursītu (IBD) un 
Mareka slimību.  

Vaxxitek HVT+IBD tiek izmantota cāļu mirstības profilaksei, kā arī IBD — slimības, kas bojā cāļu 
imūnsistēmu — klīnisko pazīmju un blakusparādību samazināšanai. Vaxxitek HVT+IBD arī izmanto, lai 
samazinātu Mareka slimības — cāļu herpes vīrusa infekcijas — izraisīto mirstību, šīs slimības klīniskās 
pazīmes un blakusparādības. 

Kā lieto Vaxxitek HVT+IBD? 

Vaxxitek HVT+IBD ir pieejamas kā sasaldēta suspensija atšķaidīšanai ar šķīdinātāju un injicēšanai 
cāļiem un olām, kurās attīstās cāļi. Tās var iegādāties tikai pret recepti. 

Papildinformāciju par Vaxxitek HVT+IBDlietošanu skatiet zāļu lietošanas instrukcijā vai sazinieties ar 
veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kā Vaxxitek HVT+IBD darbojas? 

Vaxxitek HVT+IBD ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, “apmācot” imūnsistēmu (organisma dabīgo 
aizsargspēju) aizsargāties pret slimībām. Tās satur vakcīnas celmus, kuri ierosina aktīvo imunitāti un 
seroloģisku reakciju (noteiktās antivielas) pret divām slimībām. Izskatās, ka produktam nav 
mijiedarbības ar antivielām, kas ir iegūtas no putnu mātes un to var droši ievadīt vienu dienu veciem 
cāļiem un cāļiem olā bez redzamām drošuma problēmām, turklāt neierosinot imūnsupresīvu iedarbību. 

Kādi Vaxxitek HVT+IBD ieguvumi ir atklāti pētījumos? 

Šo zāļu drošums ir parādīts vairākos laboratorijas pētījumos un laukizmēģinājumos ar īpašiem no 
slimības izraisītājiem brīviem cāļiem un citiem cāļiem. Pētījumi tika veikti saskaņā ar attiecīgajām 
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Eiropas farmakopejas monogrāfijām. Kaut arī maz ticams, ka vakcīna ietekmēs tēviņu auglību, tomēr 
zāļu informācijā ir iekļauts brīdinājums.  

Tika parādīts arī drošums neuzņēmīgām putnu sugām (fazāniem, pīlēm, irbēm, paipalām un baložiem) 
un zīdītājiem (pelēm un jūrascūciņām). Tītaru herpes vīrsusa (HTV) dzīvajai vakcīnai produktu izdala 
vakcinēti putni un infekcija var izplatīties uz tītariem. Pētījumos tika parādīts celma drošums tītariem, 
tomēr ir jāievēro piesardzības pasākumi, lai izvairītos no tieša vai netieša kontakta starp vakcinētajiem 
cāļiem un tītariem. 

Pētījumos tika parādīts, ka Vaxxitek HVT+IBD ir efektīvas cāļu un olās esošu cāļu aktīvajā imunizācijā 
pret infekciozu bursītu. Aizsardzība tiek nodrošināta no divām nedēļām un turpinās līdz 
deviņām nedēļām. Vakcīna ir efektīva arī pret Mareka slimību. Aizsardzība tiek nodrošināta no 
četrām dienām. Ar vienu vakcināciju pietiek, lai nodrošinātu aizsardzību riska perioda laikā. 

Kādi riski pastāv, lietojot Vaxxitek HVT+IBD? 

Drīkst vakcinēt tikai veselus putnus, un zāles nedrīkst izmantot dējējputniem un selekcijas putniem. 
Nav pieejamas informācijas par drošumu un efektivitāti no vienlaicīgas izmantošanas ar citām 
vakcīnām, izņemot Merial novājinātās vakcīnas pret Mareka slimību, Ņūkāslas slimību un infekciozu 
bronhītu. Tāpēc ieteicams neizmantot citas vakcīnas 14 dienu laikā pēc vakcinācijas ar šīm zālēm. Ja 
nav specifisku pētījumu, citu vakcīnu nedrīkst lietot kopā ar olās injicētām zālēm. 

Visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot Vaxxitek HVT+IBD, skatiet zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī Vaxxitek HVT+IBD lietošanas instrukcija, tostarp 
attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un dzīvnieku īpašniekiem 
vai turētājiem. 

Tā kā zāles tiek glabātas tvertnē zem šķidrā slāpekļa, zāļu informācijā ir iekļautas īpaši norādījumi par 
vakcīnas atšķaidīšanu. 

Kāds ir ierobežojumu periods produktīvajiem dzīvniekiem? 

Ierobežojumu periods ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas brīža līdz dzīvnieka kaušanai un 
gaļas lietošanai cilvēku uzturā. Tas arī ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas, lai cilvēku 
uzturā būtu lietojamas olas. 

Ierobežojumu periods gaļai un olām no vistām, kuras ir ārstētas ar Vaxxitek HVT+IBD, ir nulle dienas. 

Kāpēc Vaxxitek HVT+IBD ir reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra ir izlēmusi, ka ieguvums, lietojot Vaxxitek HVT+IBD, pārsniedz šo zāļu radīto 
risku un zāles var reģistrēt lietošanai ES. 

Cita informācija par Vaxxitek HVT+IBD 

Vaxxitek HVT+IBD 2002. gada 9. augustā tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES. 
Sīkāka informācija par Vaxxitek HVT+IBD ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vaxxitek-hvtibd. 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2020. gada novembrī. 
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