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Innovax-ILT (putnu infekciozā laringotraheīta un Mareka 
slimības vakcīna (dzīva, rekombinanta) 

Innovax-ILT pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Innovax-ILT un kāpēc tās lieto? 

Innovax-ILT ir veterinārā vakcīna, ko lieto, lai pasargātu cāļus pret infekciozu laringotraheītu (ILT) un 
Mareka slimību (MS). 

ILT ir elpceļu slimība, kas var ietekmēt cāļu augšanu un samazināt olu ražošanas daudzumu. Slimību 
izraisa herpes vīruss un tā var būt viegla (izraisot asarojošas acis, izdalījumus no deguna un vieglu 
rīkles iekaisumu) vai smaga, izraisot dispnoju (apgrūtinātu elpošanu), elpceļu depresiju un asins 
atklepošanu. 

MS ir cits cāļu herpes vīrusa infekcijas veids cāļiem, kas var izraisīt spārnu un kāju paralīzi, kā arī 
izraisa dažādu orgānu audzējus. Cāļi tiek inficēti agrīnā vecumā, ieelpojot vīrusu saturošas blaugznas 
(ādas plēksnes), kas var būt infekciozas vairākus mēnešus pēc atdalīšanās no organisma. Ar MS inficēti 
putni visu dzīvi var būt vīrusa nesēji un izplatītāji. 

Innovax-ILT satur dzīvu modificētu tītara herpes vīrusa celmu HVT/ILT-138, kas ir modificēts tā, lai tas 
producētu no ILT vīrusa dzīvus proteīnus. 

Kā lieto Innovax-ILT? 

Innovax-ILT ir pieejama kā koncentrāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai un to var 
iegādāties tikai pret recepti. Vakcīnu var ievadīt vienu dienu veciem cāļiem kā vienu injekciju kakla 
zemādā. Aizsardzība pret ILT sākas 4 nedēļas pēc vakcinēšanas un ilgst 60 nedēļas. Aizsardzība pret 
MS sākas 9 dienas pēc vakcinēšanas un ilgst visu dzīvi. 

Kā Innovax-ILT darbojas? 

Innovax-ILT ir vakcīna, kas satur tītara herpes vīrusa 3. serotipu, tas ir herpes vīrusa veids, kas ir tuvu 
radniecīgs MS vīrusam, bet kas cāļiem neizraisa slimību. Vakcīnas darbojas, “apmācot” imūnsistēmu 
(organisma dabīgo aizsargsistēmu) aizsargāties pret slimību. Tītara herpes vīrusa celms HVT/ILT-138 ir 
mainīts, lai ražotu glikoproteīnus gD un gI, kas veido ILT vīrusa ārējo apvalku. Ievadot Innovax-ILT 
cāļiem, dzīvnieku imūnsistēma atpazīst vīrusu kā “svešu” un rada pret to antivielas. Turpmāk, ja 
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dzīvnieki saskaras ar līdzīgu vīrusu, imūnsistēma spēs reaģēt daudz ātrāk. Tas pasargās cāļus no ILT 
un MS infekcijām. 

Kādas bija Innovax-ILT priekšrocības šajos pētījumos? 

Lai izvērtētu vakcīnas iedarbību pret ILT un MS, veica lauka pētījumu ar cāļiem. Visa pētījuma laikā 
mirstība bija maza, ar slimību saistītas pazīmes nenovēroja un cāļu vispārējais stāvoklis bija labs, 
norādot uz vakcīnas efektivitāti. 

Lai demonstrētu aizsardzību pēc vakcinācijas, ņēma cāļus no lauka pētījuma un provocēja (pakļāva 
infekcijas iedarbībai) tos. Lai izvērtētu vakcīnas efektivitāti pret MS, cāļus, kas vakcinēti tikai ar 
Innovax-ILT vai Innovax-ILT, kas sajaukts ar Nobilis Rismavac (vakcīna, kas arī aizsargā pret Mareka 
slimību), inficēja ar ļoti virulentiem MS vīrusa celmiem. Pēc abām vakcinācijām, gan tikai ar Innovax-
ILT, gan Innovax-ILT, kas sajaukts ar Nobilis Rismavac, cāļiem novēroja nozīmīgu aizsardzību. Ja 
Innovax-ILT lieto sajauktu ar Nobilis Rismavac, aizsardzība pret MS sākas piecas dienas pēc 
vakcinācijas. 

Otrā provocēšanas pētījumā vēl pētīja atsevišķi lietota Innovax-ILT un Innovax-ILT, kas sajaukts ar 
Nobilis Rismavac, efektivitāti, laboratorijas apstākļos izvērtējot aizsardzību pēc inficēšanas ar ILT 
vīrusu. Pēc abām vakcinācijām, gan tikai ar Innovax-ILT, gan Innovax-ILT, kas sajaukts ar Nobilis 
Rismavac, cāļiem novēroja dažādus aizsardzības līmeņus. Parasti atsevišķi lietojot Innovax-ILT 
aizsardzības līmenis bija augstāks. Lietojot Innovax-ILT, kad tas sajaukts ar Nobilis Rismavac, 
aizsardzības sākums pret ILT bija atlikts līdz 10 nedēļām pēc vakcinācijas. 

Kāds risks pastāv, lietojot Innovax-ILT? 

Tā kā Innovax-ILT ir dzīva vakcīna, vakcīnas celmu izdala vakcinēti putni, un infekcija var izplatīties uz 
tītariem. Drošuma pētījumos pierādīts, ka baktēriju celms tītariem ir drošs. Tomēr jāievēro 
piesardzības pasākumi, lai izvairītos no tieša vai netieša kontakta starp vakcinētiem cāļiem un tītariem. 

Nav zināmu blakusparādību. Pilns ierobežojumu saraksts atrodams zāļu lietošanas instrukcijā. 

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

Zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī Innovax-ILT lietošanas instrukcija, tostarp 
attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un dzīvnieku īpašniekiem 
vai turētājiem. 

Tā kā vakcīnu uzglabā šķidrā slāpeklī, viss darbs ar to ir jāveic labi ventilētā zonā un, sagatavojot 
vakcīnu, jāievēro visi piesardzības pasākumi. Plašāka informācija pieejama zāļu aprakstā. 

Cik ilgam laikam jāpaiet, līdz dzīvnieku drīkst nokaut un gaļu lietot cilvēku 
uzturā (izdalīšanās periods)? 

Izdalīšanās periods ir laiks, kādu pieprasa pēc zāļu ievadīšanas līdz dzīvnieka kaušanai un lietošanai 
cilvēku uzturā. Tas arī ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas, lai uzturā būtu lietojamas olas. 

Izdalīšanās periods gaļai un olām no cāļiem, kas ārstēti ar Innovax-ILT, ir nulle dienas, kas nozīmē, ka 
obligāts gaidīšanas laiks netiek piemērots. 
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Kāpēc Innovax-ILT tika apstiprinātas? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Innovax-ILT, pārsniedz šo zāļu radīto risku un tās 
var reģistrēt lietošanai ES. 

Cita informācija par Innovax-ILT 

Innovax-ILT 2015. gada 3. jūlijā tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā Eiropas 
Savienībā. 

Sīkāka informācija par Innovax-ILT EPAR ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē:  

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

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2021. gada oktobrī. 
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