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Innovax-ILT (očkovacia látka proti infekčnej 
laryngotracheitíde hydiny a Marekovej chorobe [živá 
rekombinantná]) 
Všeobecný prehľad o očkovacej látke Innovax-ILT a prečo bola v EÚ povolená 

Čo je Innovax-ILT a na čo sa používa? 

Innovax-ILT je veterinárna očkovacia látka, ktorá sa používa na ochranu kurčiat pred infekčnou 
laryngotracheitídou (ILT) a Marekovou chorobou (MD). 

ILT je infekcia dýchacích ciest, ktorá môže ovplyvniť rast a znížiť produkciu vajec u kurčiat. Ochorenie 
je zapríčinené herpesvírusom a môže byť mierne (spôsobujúce slzenie očí, výtok z nosa a mierny zápal 
priedušnice) alebo závažné, spôsobujúce dyspnoe (ťažkosti s dýchaním), respiračný útlm a 
vykašliavanie krvi. 

Marekova choroba je ďalšia infekcia kurčiat zapríčinená herpesvírusom, ktorá môže spôsobiť paralýzu 
krídel a nôh a spôsobuje nádory v rôznych orgánoch. Kurčatá sa infikujú v skorom veku vdýchnutím 
epitelu (kúskov kože) obsahujúceho vírus, ktorý môže byť infekčný niekoľko mesiacov po uvoľnení z 
tela. Vtáky infikované vírusom MD môžu byť nositeľmi a šíriteľmi vírusu počas celého života. 

Očkovacia látka Innovax-ILT obsahuje živý modifikovaný kmeň herpesvírusu moriek nazývaný kmeň 
HVT/ILT-138, ktorý bol upravený tak, aby produkoval proteíny vírusu ILT. 

Ako sa očkovacia látka Innovax-ILT používa? 

Očkovacia látka Innovax-ILT je k dispozícii vo forme koncentrátu a rozpúšťadla, z ktorých sa pripravuje 
injekčná suspenzia. Výdaj očkovacej látky je viazaný na lekársky predpis. Očkovacia látka sa môže 
podávať jednodňovým kurčatám ako jedna injekcia pod kožu na krku. Ochrana proti ILT sa začína 4 
týždne po vakcinácii a trvá 60 týždňov. Ochrana proti MD sa začína 9 dní po vakcinácii a trvá počas 
celého života. 

Akým spôsobom očkovacia látka Innovax-ILT účinkuje? 

Innovax-ILT je očkovacia látka obsahujúca herpesvírus moriek, sérotyp 3, typ herpesvírusu, ktorý úzko 
súvisí s vírusom MD, ale nespôsobuje chorobu u kurčiat. Očkovacie látky účinkujú tak, že učia imunitný 



 
Innovax-ILT (avian infectious laryngotracheitis and Marek’s disease vaccine (live 
recombinant)) 

 

EMA/310855/2015 strana 2/3 
 

systém (prirodzenú obranu tela), ako sa má brániť pred ochorením. Kmeň herpesvírusu moriek 
HVT/ILT-138 bol upravený tak, aby vytváral glykoproteíny gD a gI, ktoré sú súčasťou vonkajšieho 
obalu vírusu ILT. Po podaní očkovacej látky Innovax-ILT kurčatám imunitný systém zvierat rozpozná 
vírus ako cudzí a vytvára proti nemu protilátky. Ak budú zvieratá v budúcnosti vystavené podobnému 
vírusu, ich imunitný systém dokáže rýchlejšie reagovať. To pomôže ochrániť kurčatá pred ILT a MD. 

Aké prínosy očkovacej látky Innovax-ILT boli preukázané v štúdiách? 

Uskutočnilo sa terénne skúšanie u kurčiat na vyhodnotenie účinkov vakcíny proti ILT a MD. Mortalita 
bola nízka, nepozorovali sa žiadne príznaky súvisiace s ochorením a stav kurčiat počas celého skúšania 
bol dobrý, z čoho vyplýva účinnosť vakcíny. 

Kurčatá boli vzaté z terénneho skúšania a vystavené infekcii v laboratóriu na preukázanie ochrany 
po vakcinácii. Na vyhodnotenie účinkov očkovacej látky proti MD boli kurčatá očkované buď iba 
očkovacou látkou Innovax-ILT alebo očkovacou látkou Innovax-ILT zmiešanou s očkovacou látkou 
Nobilis Rismavac (očkovacou látkou, ktorá chráni aj pred Marekovou chorobou) infikované veľmi 
virulentnými kmeňmi vírusu MD. Kurčatá preukázali výraznú ochranu po očkovaní očkovacou látkou 
Innovax-ILT samotnou aj po očkovaní očkovacou látkou Innovax-ILT zmiešanou s očkovacou látkou 
Nobilis Rismavac. Keď sa očkovacia látka Innovax-ILT podáva zmiešaná s očkovacou látkou Nobilis 
Rismavac, ochrana pred MD sa začína 5 dní po očkovaní. 

V druhej provokačnej štúdii sa skúmala tiež účinnosť očkovania očkovacou látkou Innovax-ILT 
samotnou alebo očkovacou látkou Innovax-ILT zmiešanou s očkovacou látkou Nobilis Rismavac 
na základe hodnotenia ochrany po infekcii vírusom ILT v laboratórnych podmienkach. Kurčatá 
preukázali rôzne úrovne ochrany po očkovaní buď očkovacou látkou Innovax-ILT samotnou alebo 
očkovacou látkou Innovax-ILT zmiešanou s očkovacou látkou Nobilis Rismavac. Úroveň ochrany bola 
celkovo vyššia, keď sa podávala očkovacia látka Innovax-ILT samotná. Keď sa použila očkovacia látka 
Innovax-ILT zmiešaná s očkovacou látkou Nobilis Rismavac, ochrana pred ILT sa začala až 10 týždňov 
po očkovaní. 

Aké riziká sa spájajú s používaním očkovacej látky Innovax-ILT? 

Keďže Innovax-ILT je živá očkovacia látka, kmeň očkovacej látky sa vylučuje z očkovaných vtákov 
a môže sa šíriť na morky. Bezpečnostné štúdie preukázali, že tento kmeň je pre morky bezpečný. 
Musia sa však dodržiavať bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo priamemu alebo nepriamemu 
kontaktu medzi očkovanými kurčatami a morkami. 

Nie sú známe žiadne vedľajšie účinky. Zoznam všetkých obmedzení sa nachádza v písomnej informácii 
pre používateľa. 

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

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

Keďže očkovacia látka sa uchováva v tekutom dusíku, je dôležité, aby sa akákoľvek manipulácia 
vykonávala v dobre vetranom priestore a aby sa pri príprave vakcíny dodržiavali bezpečnostné 
opatrenia. Viac informácií sa nachádza v súhrne charakteristických vlastností lieku. 
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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, ktoré boli očkované očkovacou látkou Innovax-ILT, je nula 
dní, čo znamená, že nie je stanovená povinná čakacia lehota. 

Prečo bola očkovacia látka Innovax-ILT povolená? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy očkovacej látky Innovax-ILT sú väčšie ako jej riziká 
a odporučila udeliť povolenie na jej používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o očkovacej látke Innovax-ILT 

Dňa 3. júla 2015 očkovacia látka Innovax-ILT získala povolenie na uvedenie na trh platné v celej EÚ. 

Ďalšie informácie o očkovacej látke Innovax-ILT sa nachádzajú na webovej stránke agentúry:  
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/innovax-ilt  

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 10-2021 

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

	Čo je Innovax-ILT a na čo sa používa?
	Ako sa očkovacia látka Innovax-ILT používa?
	Akým spôsobom očkovacia látka Innovax-ILT účinkuje?
	Aké prínosy očkovacej látky Innovax-ILT boli preukázané v štúdiách?
	Aké riziká sa spájajú s používaním očkovacej látky Innovax-ILT?
	Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom?
	Aká je ochranná lehota u zvierat určených na výrobu potravín?
	Prečo bola očkovacia látka Innovax-ILT povolená?
	Ďalšie informácie o očkovacej látke Innovax-ILT

