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Vaxxitek HVT+IBD (živ rekombinantni virus vHVT013-69) 
Pregled zdravila Vaxxitek HVT+IBD in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Vaxxitek HVT+IBD in za kaj se uporablja? 

Vaxxitek HVT+IBD je cepivo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja za zaščito piščancev 
pred boleznijo Gumboro in Marekovo boleznijo.  

Cepivo Vaxxitek HVT+IBD se uporablja za preprečevanje smrtnosti piščancev in ublažitev kliničnih 
znakov in učinkov bolezni Gumboro, tj. bolezni, ki poškoduje imunski sistem piščancev. Cepivo 
Vaxxitek HVT+IBD se uporablja tudi za zmanjšanje smrtnosti, ublažitev kliničnih znakov in učinkov 
Marekove bolezni, tj. okužbe piščancev z virusom herpesa. 

Kako se zdravilo Vaxxitek HVT+IBD uporablja? 

Cepivo Vaxxitek HVT+IBD je na voljo v obliki zamrznjene suspenzije, ki se rekonstituira z vehiklom in 
injicira v piščance in jajca, v katerih se razvijajo piščanci. Predpisovanje in izdaja zdravila je le na 
recept. 

Za več informacij glede uporabe cepiva Vaxxitek HVT+IBD glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte 
z veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Vaxxitek HVT+IBD deluje? 

Vaxxitek HVT+IBD je cepivo. Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravni obrambni mehanizem 
telesa) „naučijo“, kako naj se brani proti boleznim. Vsebuje cepne seve, ki spodbudijo aktivno imunost 
in serološki odziv (prisotnost protiteles) proti obema boleznima. Cepivo ne kaže vplivanja na 
protitelesa, dobljena iz starševske ptice, in ga je mogoče varno injicirati v en dan stare piščance ter 
piščance v jajcih brez kakršnih koli varnostnih težav ali spodbujanja imunosupresivnega učinka. 

Kakšne koristi je zdravilo Vaxxitek HVT+IBD izkazalo v študijah? 

Varnost cepiva je bila dokazana v več laboratorijskih in terenskih preskušanjih pri piščancih brez 
specifičnega patogena in drugih piščancih. Študije so bile opravljene v skladu z zahtevami ustreznih 
monografij Evropske farmakopeje. Čeprav je učinek cepiva na plodnost samcev malo verjeten, je v 
informacije o cepivu kljub temu vključeno tudi opozorilo.  
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Dokazana je bila tudi varnost pri neobčutljivih vrstah ptic (fazanih, racah, jerebicah, prepelicah in 
golobih) ter pri vrstah sesalcev (miših in morskih prašičkih). Kot velja za vsako živo cepivo puranjega 
herpesvirusa (HVT), lahko cepljene ptice izločajo cepivo, ki se lahko prenese na purane. Študije so 
pokazale, da se zdi sev varen za purane, vendar je treba upoštevati previdnostne ukrepe, da ne pride 
do neposrednega ali posrednega stika med cepljenimi piščanci in purani. 

Študije so dokazale, da je cepivo Vaxxitek HVT+IBD učinkovito pri aktivni imunizaciji piščancev in 
nerojenih piščancev v jajcu proti bolezni Gumboro. Zaščita se začne od drugega tedna in traja do devet 
tednov. Cepivo je učinkovito tudi proti Marekovi bolezni. Zaščita se začne od četrtega dne. Enkratno 
cepljenje zadostuje za zaščito v obdobju tveganja. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Vaxxitek HVT+IBD? 

Cepi se lahko le zdrave ptice, cepiva pa se ne sme uporabljati pri pticah v obdobju valjenja in za 
vzrejne ptice. Podatki o varnosti in učinkovitosti ob sočasni uporabi tega cepiva s katerim koli drugim 
cepivom niso na voljo, razen z Merialovim atenuiranim cepivom proti Marekovi bolezni, atipični kokošji 
kugi in infekcioznem bronhitisu. Zato se odsvetuje uporaba katerega koli cepiva v obdobju 14 dni po 
cepljenju s tem cepivom. Ker ni podatkov o posebnih študijah, se odsvetuje sočasna uporaba tega 
cepiva z drugimi cepivi, če se ga injicira v jajca. 

Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi cepiva Vaxxitek HVT+IBD, 
glejte navodilo za uporabo. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

V povzetek glavnih značilnosti zdravila Vaxxitek HVT+IBD in navodilo za njegovo uporabo so bile 
vključene informacije o varnosti, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati zdravstveni 
delavci in lastniki ali skrbniki živali. 

Ker je cepivo shranjeno v vsebniku s tekočim dušikom, so v informacijah o cepivu podana posebna 
navodila za rekonstitucijo cepiva. 

Kakšna je karenca pri živalih, namenjenih za proizvodnjo hrane? 

Karenca je čas, ki mora preteči po dajanju zdravila, preden se lahko žival zakolje in meso uporabi za 
prehrano ljudi. Pomeni tudi čas, ki mora preteči po dajanju zdravila, preden se lahko jajca uporabijo za 
prehrano ljudi. 

Karenca za meso in jajca piščancev, zdravljenih s cepivom Vaxxitek HVT+IBD, je nič dni. 

Zakaj je zdravilo Vaxxitek HVT+IBD odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je odločila, da so koristi cepiva Vaxxitek HVT+IBD večje od z njim 
povezanih tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu Vaxxitek HVT+IBD 

Cepivo Vaxxitek HVT+IBD je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej Evropski uniji, 
9. avgusta 2002. Nadaljnje informacije o cepivu Vaxxitek HVT+IBD so na voljo na spletni strani 
agencije: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vaxxitek-hvtibd. 

Ta povzetek je bil nazadnje posodobljen 11-2020. 

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