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Vaxxitek HVT+IBD (živý vHVT013-69 rekombinantný 
vírus) 
Všeobecný prehľad o očkovacej látke Vaxxitek HVT+IBD a prečo bola v EÚ 
povolená 

Čo je očkovacia látka Vaxxitek HVT+IBD a na čo sa používa? 

Vaxxitek HVT+IBD je veterinárna očkovacia látka používaná na ochranu kurčiat pred infekčnou 
burzitídou (IBD, známou aj ako ochorenie Gumboro) a Marekovou chorobou.  

Očkovacia látka Vaxxitek HVT+IBD sa používa na prevenciu smrti kurčiat a na zmiernenie klinických 
príznakov a účinkov IBD, čo je ochorenie, ktoré poškodzuje imunitný systém kurčiat. Očkovacia látka 
Vaxxitek HVT+IBD sa používa aj na zníženie mortality, klinických príznakov a účinkov Marekovej 
choroby, herpetickej vírusovej infekcie kurčiat. 

Ako sa očkovacia látka Vaxxitek HVT+IBD používa? 

Očkovacia látka Vaxxitek HVT+IBD je dostupná vo forme zmrazenej suspenzie, ktorá sa zmieša 
s rozpúšťadlom a podáva sa injekčne kurčatám a do vajec, v ktorých sa vyvíjajú kuriatka. Výdaj 
očkovacej látky je viazaný na lekársky predpis. 

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní očkovacej látky Vaxxitek HVT+IBD, prečítajte si písomnú 
informáciu pre používateľa alebo sa obráťte na svojho veterinára, resp. lekárnika. 

Akým spôsobom očkovacia látka Vaxxitek HVT+IBD účinkuje? 

Vaxxitek HVT+IBDD je očkovacia látka. Očkovacie látky účinkujú tak, že tzv. učia imunitný systém 
(prirodzenú obranu tela), ako sa má sám brániť proti chorobám. Obsahuje vakcinačné kmene, ktoré 
indukujú aktívnu imunitu a sérologickú reakciu (zistené protilátky) proti týmto dvom ochoreniam. 
Ukazuje sa, že liek nereaguje s protilátkami odvodenými z materského vtáka a môže sa bezpečne 
podávať jednodňovým kurčatám a kuriatkam vo vajci bez vzniku akýchkoľvek zjavných problémov 
spojených s bezpečnosťou a bez vyvolania imunosupresívneho účinku. 
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Aké prínosy očkovacej látky Vaxxitek HVT+IBD boli preukázané v štúdiách? 

Bezpečnosť lieku sa dokázala v niekoľkých laboratórnych a terénnych skúšaniach v prípade kurčiat bez 
patogénu a iných kurčiat. Štúdie sa uskutočnili podľa požiadaviek príslušných monografií európskeho 
liekopisu. Hoci je nepravdepodobné, že očkovacia látka ovplyvní plodnosť samcov, do informácií o lieku 
bolo zahrnuté príslušné upozornenie.  

Dokázala sa aj bezpečnosť v prípade nenáchylných vtáčích druhov (bažanty, kačice, jarabice, prepelice 
a holuby) a cicavčích druhov (myši a morčatá). Čo sa týka akejkoľvek živej očkovacej látky 
s herpetickým vírusom pre morky (HVT), liek sa vylučuje z tela očkovaných vtákov a môže sa šíriť na 
morky. V štúdiách sa preukázalo, že tento kmeň je pre morky bezpečný, musia sa však dodržiavať 
preventívne opatrenia, aby sa zabránilo priamemu alebo nepriamemu kontaktu medzi očkovanými 
kurčatami a morkami. 

V štúdiách sa dokázalo, že očkovacia látka Vaxxitek HVT+IBD je účinná pri aktívnej imunizácii proti 
infekčnej burzitíde v prípade kurčiat a kuriatok vo vajci. Ochrana sa začína od 2. týždňa a trvá až 9 
týždňov. Očkovacia látka je účinná proti Marekovej chorobe. Ochrana sa začína od 4. dňa. Na 
poskytnutie ochrany počas rizikového obdobia stačí jedno očkovanie. 

Aké riziká sa spájajú s používaním očkovacej látky Vaxxitek HVT+IBD? 

Očkovať sa majú len zdravé vtáky a liek sa nemá používať počas znášky ani v prípade chovných 
vtákov. Nie sú dostupné informácie týkajúce sa bezpečnosti a účinnosti pri súčasnom použití s inými 
očkovacími látkami s výnimkou atenuovaných očkovacích látok spoločnosti Merial proti Marekovej 
chorobe, pseudomoru hydiny a infekčnej bronchitíde. Preto sa odporúča, aby sa do 14 dní po očkovaní 
týmto liekom nepodávala žiadna iná očkovacia látka. Pretože neexistujú špecifické štúdie, v čase 
injekčného podávania tohto lieku do vajec sa nemá podávať žiadna iná očkovacia látka. 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní očkovacej látky Vaxxitek HVT+IBD sa 
nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce očkovaciu 
látku alebo osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Do súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre používateľa boli zahrnuté 
informácie o bezpečnosti očkovacej látky Vaxxitek HVT+IBD vrátane príslušných opatrení, ktoré majú 
zdravotnícki pracovníci a majitelia alebo chovatelia zvierat dodržiavať. 

Keďže liek sa uchováva v nádobe s tekutým dusíkom, konkrétne pokyny na prípravu očkovacej látky sa 
nachádzajú v informáciách o lieku. 

Aká je ochranná lehota u zvierat určených na výrobu potravín? 

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku predtým, ako môže byť zviera zabité 
a mäso použité na ľudskú spotrebu. Ide takisto o čas, ktorý musí uplynúť po podaní očkovacej látky 
pred tým, ako možno vajcia použiť na ľudskú spotrebu. 

Ochranná lehota pre mäso a vajcia kurčiat liečených očkovacou látkou Vaxxitek HVT+IBD je nula dní. 

Prečo bola očkovacia látka Vaxxitek HVT+IBD povolená v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy očkovacej Vaxxitek RN+HVT+IBD sú väčšie ako jej 
riziká, a odporučila udeliť povolenie na jej používanie v EÚ. 
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Ďalšie informácie o očkovacej látke Vaxxitek HVT+IBD 

Dňa 9. augusta 2002 očkovacia látka Vaxxitek HVT+IBD získala povolenie na uvedenie na trh platné 
v celej Európskej únii. Ďalšie informácie o očkovacej látke Vaxxitek HVT+IBD sa nachádzajú na 
webovej stránke agentúry: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vaxxitek-hvtibd. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 11-2020 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vaxxitek-hvtibd
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