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Vaxxitek HVT+IBD (živý vHVT013-69 rekombinantní 
virus) 
Přehled informací o přípravku Vaxxitek HVT+IBD a proč byl registrován v EU 

Co je přípravek Vaxxitek HVT+IBD a k čemu se používá? 

Přípravek Vaxxitek HVT+IBD je veterinární vakcína používaná k ochraně kura domácího před infekční 
burzitidou (známou rovněž jako choroba Gumboro) a Markovou chorobou.  

Přípravek Vaxxitek HVT+IBD se používá k zabránění úhynu kuřat a ke zmírnění klinických příznaků a 
důsledků infekční burzitidy, což je onemocnění poškozující imunitní systém kuřat. Přípravek Vaxxitek 
HVT+IBD se rovněž používá k omezení úhynů, klinických příznaků a důsledků Markovy choroby, což je 
herpesvirová infekce kuřat. 

Jak se přípravek Vaxxitek HVT+IBD používá? 

Přípravek Vaxxitek HVT+IBD je dostupný ve formě zmrazené suspenze určené k naředění 
rozpouštědlem a následnému podání injekcí kuřatům kura domácího a do vajec s vyvíjejícími se 
embryi. Je vydáván pouze na předpis. 

Více informací o používání přípravku Vaxxitek HVT+IBD naleznete v příbalové informaci nebo se 
obraťte na veterinárního lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Vaxxitek HVT+IBD působí? 

Přípravek Vaxxitek HVT+IBD je vakcína. Vakcíny působí tak, že „učí“ imunitní systém (přirozený 
obranný systém těla), jak se bránit proti onemocněním. Obsahuje vakcinační kmeny, které vyvolávají 
aktivní imunitu a sérologickou odpověď (v organismu lze zjistit protilátky) proti oběma onemocněním. 
Přípravek podle všeho nijak nenarušuje protilátky získané od matky a lze ho bezpečně aplikovat 
kuřatům starým jeden den i kuřatům vyvíjejícím se ve vejci, aniž by tím vznikaly zjevné problémy 
s ohledem na bezpečnost nebo docházelo k vyvolání imunosupresivního účinku (potlačení imunity). 
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Jaké přínosy přípravku Vaxxitek HVT+IBD byly prokázány v průběhu studií? 

Bezpečnost přípravku byla prokázána v rámci několika laboratorních i terénních studií na kuřatech bez 
specifického patogenu i jiných. Studie byly provedeny dle požadavků příslušných monografií 
Evropského lékopisu. Ačkoli je nepravděpodobné, že by vakcína ovlivňovala plodnost samců, souhrn 
údajů o přípravku obsahuje nicméně varování v tomto smyslu.  

Rovněž byla prokázána bezpečnost přípravku pro nenáchylné druhy ptactva (bažanty, kachny, 
koroptve, křepelky a holuby) a pro některé druhy savců (myši a morčata). Stejně jako veškeré živé 
vakcíny obsahující krůtí herpesvirus (HVT), také přípravek Vaxxitek HVT+IBD je očkovanými zvířaty 
vylučován a může se rozšířit mezi krůty. Studie ukázaly, že použitý kmen se jeví pro krůty jako 
bezpečný, nicméně měla by být dodržována bezpečnostní opatření, aby se zamezilo přímému či 
nepřímému kontaktu mezi očkovanými kuřaty a krůtami. 

Studie prokázaly, že přípravek Vaxxitek HVT+IBD účinně zajišťuje aktivní imunizaci kuřat a embryí 
kuřat ve vejcích proti infekční burzitidě. Nástup ochrany je od 2 týdnů a ochrana trvá do 9 týdnů. 
Vakcína je účinná rovněž proti Markově chorobě, u které ochrana nastupuje od 4 dnů. Pro zajištění 
ochrany po rizikové období postačuje jedno očkování. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Vaxxitek HVT+IBD? 

Očkováni by měli být pouze zdraví ptáci a přípravek by neměl být používán u ptáků v období snášky a 
u chovných ptáků. Nejsou k dispozici žádné informace o bezpečnosti a účinnosti přípravku při 
současném použití jiné vakcíny, vyjma ředěných vakcín společnosti Merial proti Markově chorobě, 
Newcastelské chorobě a infekční bronchitidě drůbeže. Proto se doporučuje ještě 14 dnů po očkování 
tímto přípravkem nepodávat žádné další vakcíny než tyto. Vzhledem k neexistenci specifických studií 
by současně s přípravkem do vajec s embryi neměla být aplikována jiná vakcína. 

Úplný seznam nežádoucích účinků přípravku Vaxxitek HVT+IBD je uveden v příbalové informaci. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Vaxxitek HVT+IBD byly zahrnuty 
informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí 
pracovníci i majitelé nebo chovatelé zvířat. 

Jelikož přípravek je uchováván v zásobníku s kapalným dusíkem, konkrétní pokyny k přípravě vakcíny 
jsou uvedeny v informacích o přípravku. 

Jaká je ochranná lhůta u zvířat určených k produkci potravin? 

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než 
může být zvíře poraženo a jeho maso použito pro lidskou spotřebu. Jedná se rovněž o časový interval 
po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než mohou být vejce použita pro lidskou 
spotřebu. 

Ochranná lhůta pro maso a vejce kura domácího ošetřeného přípravkem Vaxxitek HVT+IBD je „0 dnů“ 
(„bez ochranných lhůt“). 
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Na základě čeho byl přípravek Vaxxitek HVT+IBD registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Vaxxitek HVT+IBD převyšují 
jeho rizika, a lze jej proto registrovat k použití v EU. 

Další informace o přípravku Vaxxitek HVT+IBD 

Přípravku Vaxxitek HVT+IBD bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 9. srpna 2002. 
Další informace o přípravku Vaxxitek HVT+IBD jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na 
adrese ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vaxxitek-hvtibd. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 11-2020. 

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