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Innovax-ILT (ваксина срещу птичи инфекциозен 
ларинготрахеит и болестта на Марек (жива, 
рекомбинантна))  
Преглед на Innovax-ILT и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Innovax-ILT и за какво се използва? 

Innovax-ILT е ваксина, предназначена за ветеринарна употреба, която се използва за защита на 
пилета срещу птичи инфекциозен ларинготрахеит (ILT) и болестта на Марек (MD). 

ILT е инфекция на дихателните пътища, която може да повлияе на растежа на пилетата и да 
намали производството на яйца. Заболяването се причинява от херпес вирус и тежестта му може 
да бъде лека (предизвикващо сълзене на очите, секреция от носа и леко възпаление на трахеята) 
или тежка, причинявайки диспнея (затруднено дишане), потискане на дишането и кашляне на 
кръв. 

MD е друга херпес-вирусна инфекция по пилетата, която може да причини парализа на крилата и 
краката и да предизвика развитие на тумори в различни органи. Пилетата се инфектират в ранна 
възраст чрез вдишване на пърхот (люспи от кожата), съдържащ вируса, който може да остане 
способен да причинява инфекция в продължение на няколко месеца, след като е излъчен от 
тялото. Заразените с вируса на MD птици могат да бъдат носители на вируса и да го излъчват цял 
живот. 

Innovax-ILT съдържа жив модифициран щам от пуйчи херпес вирус, наречен щам HVT/ILT-138, 
който е изменен така, че да произвежда протеини от вируса ILT. 

Как се използва Innovax-ILT? 

Innovax-ILT се предлага под формата на концентрат и разтворител за приготвяне на инжекционна 
суспензия и се отпуска по лекарско предписание. Ваксината може да се прилага на еднодневни 
пиленца като еднократна подкожна инжекция във врата. Защитата срещу ILT започва 4 седмици 
след ваксинацията и продължава 60 седмици. Защитата срещу MD започва 9 дни след 
ваксинацията и продължава до края на живота. 
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Как действа Innovax-ILT? 

Innovax-ILT е ваксина, съдържаща пуйчи херпес вирус серотип 3, вид херпес вирус, който е тясно 
свързан с вируса на MD, но не причинява заболяване при пилета. Ваксините действат, като „учат“ 
имунната система (естествените защитни сили на организма) да се защитава срещу дадено 
заболяване. Пуйчият херпес вирус щам HVT/ILT-138 е променен, така че да произвежда 
гликопротеините gD и gI, които са част от външната обвивка на вируса на ILT. При прилагане на 
Innovax-ILT на пилета имунната им система разпознава вируса като „чужд“ и произвежда 
антитела срещу него. Впоследствие, когато животните са изложени на подобен вирус, имунната 
им система ще бъде способна да реагира по-бързо. Това ще помогне за защита на пилетата срещу 
ILT и MD. 

Какви ползи от Innovax-ILT са установени в проучванията? 

За да се оценят ефектите от ваксината срещу ILT и MD е извършено практическо изпитване при 
пилета. Смъртността е ниска, не са наблюдавани признаци, свързани със заболяванията, и 
състоянието на пилетата е добро по време на изпитването, което показва ефективност на 
ваксината. 

За да се докаже защитата след ваксинация, пилетата са взети от практическото изпитване и 
заразени (изложени на инфекция) в лабораторията. С оглед да се оценят ефектите от ваксината 
срещу MD, пилета, ваксинирани или само с Innovax-ILT, или с комбинацията Innovax-ILT и Nobilis 
Rismavac (ваксина, която също предпазва от болестта на Марек), са заразени с много вирулентни 
щамове на вируса на MD. Пилетата показват значителна защита след ваксинация както с Innovax-
ILT, приложена самостоятелно, така и с Innovax-ILT, смесена с Nobilis Rismavac. Когато Innovax-
ILT се прилага в комбинация с Nobilis Rismavac, защитата срещу MD започва 5 дни след 
ваксинацията. 

Във второ провокационно проучване ефективността на ваксинацията, проведена с Innovax-ILT, 
приложена самостоятелно и с Innovax-ILT, смесена с Nobilis Rismavac, също е изследвана чрез 
оценка на защитата след заразяване в лабораторни условия с вируса на ILT. Пилетата показват 
различни нива на защита след ваксиниране с Innovax-ILT, приложена самостоятелно, или с 
Innovax-ILT, смесена с Nobilis Rismavac. Като цяло степента на защита е по-висока, когато 
Innovax-ILT се прилага самостоятелно. Когато Innovax-ILT се прилага смесена с Nobilis Rismavac, 
началото на защита срещу ILT е забавено с до 10 седмици след ваксинацията. 

Какви са рисковете, свързани с Innovax-ILT? 

Тъй като Innovax-ILT е жива ваксина, ваксинираните пиленца могат да отделят ваксиналния щам 
и да го пренасят към пуйки. Проучванията за безопасност показват, че ваксиналният щам е 
безопасен за пуйки. Въпреки това трябва да бъдат взети предпазни мерки, за да се избягва 
директен или индиректен контакт между ваксинираните пилета и пуйки. 

Не са известни нежелани лекарствени реакции. За пълния списък на ограниченията вижте 
листовката. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в листовката 
за Innovax-ILT, включително предпазни мерки за здравните специалисти и собствениците на 
животни или животновъдите. 
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Тъй като ваксината се съхранява в течен азот, важно е всяка работа да се извършва на добре 
проветриво място и да се вземат предпазни мерки при приготвянето на ваксината. За 
допълнителна информация вижте кратката характеристика на продукта. 

Какъв е карентният срок при животни, отглеждани за производство на 
храни? 

Карентният срок е необходимият период след приема на ветеринарномедицинския продукт, преди 
животното да бъде допуснато за клане и месото му да бъде използвано за консумация от хора. 
Това е също необходимият период след прилагане на ветеринарномедицинския продукт, преди 
яйцата да могат да бъдат използвани за консумация от хора. 

Карентният срок за месо и яйца от пилета, третирани с Innovax-ILT, е „нула“ дни, което означава, 
че не е необходим период на изчакване. 

Защо Innovax-ILT е лицензиран за употреба? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Innovax-ILT са по-големи от рисковете, 
и препоръча Innovax-ILT да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Innovax-ILT: 

Innovax-ILT получава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, на 3 юли 2015 г.  

Пълният текст на EPAR за Innovax-ILT може да се намери на уебсайта на Агенцията:  

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

Дата на последно актуализиране на текста 10-2021. 
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