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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

Letifend 
očkovacia látka proti psej leišmaniáze (rekombinantný proteín) 

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o očkovacej látke Letifend. 
Vysvetľuje, akým spôsobom agentúra vyhodnotila očkovaciu látku s cieľom odporučiť jej registráciu 
v Európskej únii (EÚ) a podmienky jej používania. Účelom tohto dokumentu nie je poskytnúť 
praktické rady o tom, ako používať očkovaciu látku Letifend. 

Praktické informácie o používaní očkovacej látky Letifend majitelia alebo chovatelia zvierat nájdu v 
písomnej informácii pre používateľa alebo sa môžu obrátiť na svojho veterinárneho lekára, 
resp. lekárnika. 

Čo je očkovacia látka Letifend a na čo sa používa? 

Letifend je veterinárna očkovacia látka, ktorá sa používa u psov na ochranu pred leišmaniázou 
zapríčinenou parazitom Leishmania infantum. Tento parazit je rozšírený v krajinách pri 
Stredozemnom mori a prenáša sa uhryznutím piesočnými blchami. U psov, ktoré boli infikované, sa 
nemusia prejaviť príznaky infekcie, ale niektoré psy majú aktívne ochorenie s takými symptómami, 
ako je horúčka, pĺznutie, úbytok hmotnosti a bolestivé miesta na koži. Infikované psy môžu šíriť 
ochorenie na ľudí. 

Očkovacia látka Letifend obsahuje účinnú látku proteín Q, ktorý je vyrobený z rôznych fragmentov 
proteínov parazita Leishmania infantum. 

Viac informácií sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Ako sa očkovacia látka Letifend používa? 

Očkovacia látka Letifend je k dispozícii vo forme prášku vysušeného mrazom (lyofilizátu) a 
rozpúšťadla, z ktorých sa pripravuje injekčný roztok. Výdaj očkovacej látky je viazaný na 
veterinárny predpis. 

Psy majú byť pred očkovaním vyšetrené na infekciu zapríčinenú parazitom Leishmania. Očkovať sa 
majú len zvieratá, ktoré nie sú infikované. 
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Očkovacia látka sa podáva psom od šiestich mesiacov veku vo forme jednej injekcie pod kožu. 
Potom sa má každý rok podať tzv. posilňovacia injekcia, aby sa zachoval účinok očkovacej látky. 
Ochrana sa vytvorí štyri týždne po očkovaní a trvá jeden rok. Je potrebné prijať opatrenia na 
zníženie vystavenia očkovaných psov piesočným blchám, pretože očkovacia látka nezabráni infekcii 
spôsobenej parazitom Leishmania. 

Viac informácií sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Akým spôsobom očkovacia látka Letifend účinkuje? 

Letifend je očkovacia látka. Očkovacie látky účinkujú tak, že učia imunitný systém (prirodzenú 
obranu tela), ako sa má brániť pred ochorením. Keď sa očkovacia látka Letifend podá psom, ich 
imunitný systém rozpozná proteín z parazita Leishmania ako cudzí a vytvorí proti nemu obranu. Ak 
budú zvieratá v budúcnosti vystavené tomuto parazitovi, ich imunitný systém dokáže rýchlejšie 
reagovať. To zabezpečí ochranu pred touto chorobou. 

Aké prínosy očkovacej látky Letifend boli preukázané v štúdiách? 

V terénnej štúdii, ktorá sa uskutočnila vo Francúzsku a Španielsku, bolo 275 psov očkovaných 
očkovacou látkou Letifend a 274 psov dostalo placebo (zdanlivú očkovaciu látku). Psy boli vystavené 
prirodzenej infekcii zapríčinenej parazitom Leishmania infantum. Za obdobie dvoch rokov sa v 
skupine očkovaných zvierat vyskytlo osem potvrdených prípadov leišmaniázy v porovnaní s 19 
prípadmi v skupine, ktorá dostala placebo, z čoho vyplýva, že očkovacia látka Letifend bola účinná 
pri znížení výskytu ochorenia. 

Aké riziká sa spájajú s používaním očkovacej látky Letifend? 

Najčastejší vedľajší účinok očkovacej látky Letifend (ktorý môže postihnúť viac ako jedno zviera z 
desiatich) je škrabanie na mieste vpichu, ktoré odznie do štyroch hodín. 

Zoznam všetkých obmedzení sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

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

Žiadne. 

Prečo bola očkovacia látka Letifend schválená? 

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) agentúry rozhodol, že prínosy očkovacej látky 
Letifend sú väčšie než riziká spojené s jej používaním, a odporučil jej povolenie na používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o očkovacej látke Letifend 

Dňa 20. apríla 2016 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie očkovacej látky Letifend na trh 
platné v celej Európskej únii. 

Úplné znenie správy EPAR o očkovacej látke Letifend sa nachádza na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Ak 
majitelia alebo chovatelia zvierat potrebujú ďalšie informácie o liečbe očkovacou látkou Letifend, 
nájdu ich v písomnej informácii pre používateľa alebo sa môžu obrátiť na svojho veterinárneho 
lekára, resp. lekárnika. 
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Posledná aktualizácia tohto súhrnu: február 2016 
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