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Prevexxion RN (Mareki haiguse rekombinantne 
elusvaktsiin) 
Ravimi Prevexxion RN ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Prevexxion RN ja milleks seda kasutatakse? 

Prevexxion RN on veterinaarvaktsiin, mida kasutatakse ühepäevastel tibudel Mareki haiguse (MD) 
viiruse (sh väga virulentse MD-viiruse) põhjustatava surma ja haigestumise ennetamiseks ning MD-
viiruse põhjustatud kahjustuste vähendamiseks. 

Mareki haigus on kanade herpesviirusinfektsioon, mis võib põhjustada tiibade ja jalgade halvatust ning 
kasvajate teket eri elundites. Kanad nakatuvad noorelt, hingates sisse viirust sisaldavat kõõma 
(nahaosakesi), mis võib olla nakkav veel mitu kuud pärast kehalt koorumist. MD-viirusega nakatunud 
linnud võivad kogu elu olla viiruse kandjad ja levitajad. 

Prevexxion RN sisaldab rakke, mis sisaldavad MD-viiruse (serotüüp 1) modifitseeritud elustüve 
RN1250, mida on muudetud efektiivsuse ja ohutuse suurendamiseks. 

Kuidas vaktsiini Prevexxion RN kasutatakse? 

Vaktsiini Prevexxion RN turustatakse süstesuspensiooni kontsentraadi ja lahustina. Prevexxion RN on 
retseptiravim.  

Vaktsiini tohib manustada ühepäevastele tibudele ühe subkutaanse süstena kaela. Kaitse tekib 5 päeva 
pärast vaktsineerimist ja püsib kogu elu. 

Kui vajate vaktsiiniga Prevexxion RN toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või 
pöörduge oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Kuidas Prevexxion RN toimib? 

Prevexxion RN on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke 
kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Prevexxion RN sisaldab väikest kogust 
modifitseeritud MD-viirust, mis ei põhjusta kanade haigestumist, kuid on sarnane MD-viirusega. Kui 
kanadele manustatakse vaktsiini, peab nende immuunsüsteem viirust võõraks ja tekitab selle vastu 
antikehi. Kui linnud puutuvad sarnase MD-viirusega hiljem kokku, tekivad antikehad kiiremini. See 
aitab kaitsta kanu Mareki haiguse eest. 
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Milles seisneb uuringute põhjal vaktsiini Prevexxion RN kasulikkus? 

Vaktsiini Prevexxion RN uuriti 3 laboriuuringus ja 2 väliuuringus. 

Uuringutes tõendati, et Prevexxion RN hoiab ära Mareki haiguse põhjustatava surma ja kliinilised 
nähud ning vähendab MD-viiruse (sh väga virulentse MD-viiruse) põhjustatud kahjustusi. Uuringute 
andmed näitavad, et linnud on kaitstud Mareki haiguse eest alates 5. päevast pärast vaktsineerimist ja 
kaitse kestab kogu elu. 

Mis riskid vaktsiiniga Prevexxion RN kaasnevad? 

Et Prevexxion RN on elusvaktsiin, võib vaktsiinitüvi levida vaktsineeritud kanadelt keskkonda, kuid ei 
ole näidatud selle levikut katsetingimustes. Tuleb siiski võtta ettevaatusmeetmeid, et vältida 
vaktsiinitüve levikut vaktsineerimata kanadele ja muudele vastuvõtlikele liikidele. 

Soovituslikus annuses kasutamisel ei ole teadaolevaid kõrvalnähte. Piirangute täielik loetelu on pakendi 
infolehel. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati vaktsiini Prevexxion RN ohutusteave, kus 
on ka tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed. 

Kuna vaktsiini säilitatakse vedelas lämmastikus, on tähtis, et käitlemine toimuks hästi ventileeritavas 
kohas ja vaktsiini ettevalmistamisel võetaks ettevaatusmeetmeid. Üksikasjalik teave on ravimi 
omaduste kokkuvõttes. 

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel? 

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema 
liha inimtoiduks tarvitada. See on ka aeg, mis peab ravimi manustamisest mööduma, enne kui mune 
tohib inimtoiduks tarvitada. 

Vaktsiiniga Prevexxion RN vaktsineeritud kanade liha ja munade keeluaeg on 0 päeva, mis tähendab, 
et keeluaega ei ole. 

Vaktsiini Prevexxion RN Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Prevexxion RN ennetab tõendatult vaktsineeritud kanadel Mareki haiguse sümptomeid ja surma. 
Puuduvad andmed, et vaktsiin oleks kahjulik kanadele, kasutajatele või keskkonnale. Euroopa 
Ravimiamet otsustas seetõttu, et vaktsiini Prevexxion RN kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad 
riskid ja et ravimi kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave vaktsiini Prevexxion RN kohta 

Vaktsiini Prevexxion RN müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti <müügiloa andmise 
kuupäev>. 

Lisateave ravimi Prevexxion RN kohta on ameti veebilehel: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/prevexxion-rn.  

Kokkuvõtte viimane uuendus: KK-AAAA. 
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