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Vaxxitek HVT+IBD (elävää rekombinanttia vHVT013-69-
virusta sisältävä rokote) 
Yleiskatsaus, joka koskee Vaxxitek HVT+IBD -valmistetta ja sitä, miksi se on 
saanut myyntiluvan EU:ssa 

Mitä Vaxxitek HVT+IBD on ja mihin sitä käytetään? 

Vaxxitek HVT+IBD on eläinrokote, jota käytetään kanojen suojaamiseen gumborotaudilta (IBD, 
tunnetaan myös Gumboron tautina) ja Marekin taudilta.  

Vaxxitek HVT+IBD -valmistetta käytetään estämään kanojen kuolleisuutta ja vähentämään 
gumborotaudin kliinisiä merkkejä ja vaikutuksia. Gumborotauti on sairaus, joka vaurioittaa kanojen 
immuunijärjestelmää. Vaxxitek HVT+IBD -valmistetta käytetään myös Marekin taudin (kanojen 
herpesvirusinfektion) aiheuttaman kuolleisuuden sekä sen kliinisten merkkien ja vaikutusten 
vähentämiseen. 

Miten Vaxxitek HVT+IBD -valmistetta käytetään? 

Vaxxitek HVT+IBD -valmistetta on saatavana jäädytettynä suspensiona, joka saatetaan käyttövalmiiksi 
laimentimella, ja injektoidaan kanoihin ja muniin, joissa on kehittyviä kananpoikia. Kyseessä on 
reseptivalmiste. 

Lisätietoa Vaxxitek HVT+IBD:n käytöstä saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Miten Vaxxitek HVT+IBD vaikuttaa? 

Vaxxitek HVT+IBD on rokote. Rokotteet vaikuttavat ”opettamalla” immuunijärjestelmää (elimistön 
luonnollista puolustusjärjestelmää) puolustautumaan tauteja vastaan. Se sisältää rokotekantoja, jotka 
saavat aikaan aktiivisen immuniteetin ja serologisen vasteen (havaittavissa olevia vasta-aineita) näille 
kahdelle taudille. Valmiste ei näytä häiritsevän emolinnulta saatua vasta-ainesuojaa, ja sitä voidaan 
antaa turvallisesti päivän vanhoille ja kuoriutumattomille kananpojille; selviä turvallisuuteen liittyviä 
ongelmia ei ole, eikä valmiste aiheuta immunosuppressiivista vaikutusta. 
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Mitä hyötyä Vaxxitek HVT+IBD -valmisteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Valmisteen turvallisuus on osoitettu useissa laboratorio- ja kenttätutkimuksissa sekä kanoilla, joilla ei 
ollut tiettyjä taudinaiheuttajia, että muilla kanoilla. Tutkimukset tehtiin Euroopan farmakopean 
asianmukaisissa monografioissa olevien vaatimusten mukaisesti. Vaikka rokote ei todennäköisesti 
vaikuta uroksen hedelmällisyyteen, valmistetietoihin on kuitenkin lisätty asiaa koskeva varoitus.  

Valmisteen turvallisuus on osoitettu myös muiden kuin näille taudeille herkkien lintulajien (fasaanien, 
ankkojen, peltokanojen, viiriäisten ja kyyhkyjen) osalta sekä nisäkäslajien (hiirien ja marsujen) osalta. 
Kuten kaikkien kalkkunoiden eläviä herpesviruksia sisältävien rokotteiden yhteydessä, rokotetut linnut 
erittävät valmistetta, ja virus voi levitä kalkkunoihin. Tutkimukset on osoittaneet kannan vaikuttavan 
turvalliselta kalkkunoille. Varotoimenpiteenä on kuitenkin huolehdittava siitä, etteivät rokotetut kanat 
ja kalkkunat joudu suoraan tai välilliseen kosketukseen toistensa kanssa. 

Tutkimukset osoittivat, että Vaxxitek HVT+IBD on tehokas kanojen ja vielä munassa olevien 
kananpoikien aktiivisessa immunisoinnissa gumborotautia vastaan. Suoja alkaa aikaisintaan kahden 
viikon kuluttua rokottamisesta ja kestää yhdeksän viikkoa. Rokote tehoaa myös Marekin tautiin. Suoja 
alkaa aikaisintaan neljäntenä päivänä rokottamisesta. Yksi rokote riittää antamaan suojan riskialttiin 
kauden ajan. 

Mitä riskejä Vaxxitek HVT+IBD -valmisteeseen liittyy? 

Vain terveitä lintuja saa rokottaa, eikä valmistetta saa antaa muniville ja pesiville linnuille. Tietoja 
tämän valmisteen turvallisuudesta ja tehosta muiden samanaikaisesti annettavien rokotteiden 
yhteydessä ei ole, lukuun ottamatta Merialin heikennettyjä viruksia sisältäviä rokotteita, joita 
käytetään Marekin tautia, Newcastlen tautia ja tarttuvaa keuhkoputkitulehdusta vastaan. Sen vuoksi 
on suositeltavaa, että näiden lisäksi ei anneta muita rokotteita 14 päivään tällä valmisteella 
rokottamisen jälkeen. Koska asiaa koskevia tutkimuksia ei ole, muita rokotteita ei saa antaa 
samanaikaisesti, kun valmistetta injektoidaan muniin. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Vaxxitek HVT+IBD -valmisteen haittavaikutuksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava? 

Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on sisällytetty Vaxxitek HVT+IBD-valmistetta koskevaa 
turvallisuustietoa, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten ja eläinten omistajien tai hoitajien 
noudatettaviksi tarkoitetut asianmukaiset varotoimet. 

Koska valmistetta säilytetään nestemäistä typpeä sisältävässä säiliössä, valmistetiedoissa annetaan 
tarkat ohjeet siitä, miten rokote saatetaan käyttövalmiiksi. 

Mikä on varoaika elintarviketuotantoon käytettävillä eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa teurastaa ja 
sen lihaa voi käyttää ihmisravinnoksi. Se on myös vaadittu aika lääkkeen antamisen jälkeen ennen 
kuin munia saa käyttää ihmisravinnoksi. 

Vaxxitek HVT+IBD -valmisteella hoidettujen kanojen varoaika on lihan ja munien osalta nolla 
vuorokautta. 



 
Vaxxitek HVT+IBD (elävää rekombinanttia vHVT013-69-virusta sisältävä rokote)   
EMA/348522/2007 Sivu 3/3 
 

Miksi Vaxxitek HVT+IBD on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Vaxxitek HVT+IBD:n hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille 
voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Muita tietoja Vaxxitek HVT+IBD -valmisteesta 

Vaxxitek HVT+IBD sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 9. elokuuta 2002. Lisää tietoa 
Vaxxitek HVT+IBD -valmisteesta saa viraston verkkosivustolta 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vaxxitek-hvtibd. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 11-2020. 

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