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Innovax-ILT (madarak fertőző gége- és légcsőgyulladása 
és Marek betegsége elleni vakcina (élő rekombináns) 
Az Innovax-ILT-re vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú gyógyszer az Innovax-ILT és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

Az Innovax-ILT egy állatgyógyászati vakcina, amely a házityúkok védelmére szolgál a fertőző gége- és 
légcsőgyulladással (ILT) és a Marek betegséggel (MD) szemben. 

Az ILT a légutak fertőzése, amely befolyásolhatja a növekedést, és csökkentheti a tojástermelést a 
házityúkoknál. A betegséget egy herpeszvírus okozza, és lehet enyhe (könnyezést, orrváladékozást és 
enyhe légcsőgyulladást kiváltó) vagy súlyos, diszpnoét (nehézlégzés), légzésdepressziót és vér 
felköhögést okozó. 

Az MD a házityúkok egy másik herpeszvírus-fertőzése, amely a szárnyak és lábak bénulásához 
vezethet, és különböző szervek daganatát okozza. A házityúkok korai életkorban fertőződnek a vírust 
tartalmazó hámsejtek (bőrdarabkák) belégzése által, amely több hónapig fertőző maradhat a 
szervezetből történő ürülését követően. Az MD vírussal fertőzött madarak egész életükben 
vírushordozók és -ürítők lehetnek. 

Az Innovax-ILT a pulyka herpeszvírus, HVT/ILT-138 nevű élő, módosított törzsét tartalmazza, amelyet 
úgy módosítottak, hogy az ILT vírusból származó fehérjéket legyen képes előállítani. 

Hogyan kell alkalmazni az Innovax-ILT-t? 

Az Innovax-ILT szuszpenziós injekcióhoz való koncentrátum és hígító formájában, és kizárólag receptre 
kapható. A vakcina egyszeri injekció formájában, a nyak bőre alá fecskendezve adható be 
naposcsibéknek. Az ILT elleni védettség a vakcináció után négy héttel alakul ki, és 60 hétig tart. Az MD 
elleni védettség a vakcináció után 9 nappal alakul ki, és élethosszig tart. 

Hogyan fejti ki hatását az Innovax-ILT? 

Az Innovax-ILT 3-as szerotípusú pulyka herpeszvírust, egy olyan típusú herpeszvírust tartalmazó 
vakcina, amely szoros rokonságban áll az MD vírussal, de nem okoz betegséget a házityúkoknál. A 
vakcinák úgy fejtik ki hatásukat, hogy „megtanítják” az immunrendszert (a szervezet természetes 
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védekező rendszerét) arra, hogy hogyan védekezzen a betegségek ellen. A pulyka HVT/ILT-138 
herpeszvírustörzset úgy módosították, hogy gD és gI glikoproteineket termeljen, amelyek az ILT vírus 
külső burkának részét alkotják. Az Innovax-ILT házityúkoknak történő adása esetén az állatok 
immunrendszere „idegenként” azonosítja a vírust, és ellenanyagot kezd termelni ellene. A jövőben, ha 
az állatok hasonló vírus hatásának lesznek kitéve, az immunrendszer gyorsabb reagálásra lesz képes. 
Ez segít megvédeni a házityúkokat az ILT-vel és az MD-vel szemben. 

Milyen előnyei voltak az Innovax-ILT alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Házityúkoknál terepvizsgálatot végeztek a vakcina ILT és MD elleni hatásainak értékelésére. A 
mortalitás alacsony volt, nem figyeltek meg a betegséggel kapcsolatos tüneteket, és a házityúkok 
állapota a vizsgálat során jó volt, ami a vakcina hatásosságát jelzi. 

A terepvizsgálatba bevont házityúkokat laboratóriumban provokációnak (fertőzésnek) tették ki a 
vakcinációt követő védettség bizonyítására. A vakcina MD elleni hatásainak értékelésére a csak 
Innovax-ILT-vel önmagában, vagy Nobilis Rismavac-kal (egy olyan vakcina, amely szintén véd a Marek 
betegséggel szemben) kevert Innovax-ILT-vel vakcinázott házityúkokat az MD vírus nagyon virulens 
törzseivel fertőzték meg. A házityúkok mind a csak Innovax-ILT-vel önmagában, mind a Nobilis 
Rismavac-kal kevert Innovax-ILT-vel történt vakcinázás után szignifikáns védettséget mutattak. 
Amikor az Innovax-ILT-t Nobilis Rismavac-kal keverve alkalmazzák, az MD elleni védettség a 
vakcinációt követő 5. napra alakul ki. 

Egy második provokációs vizsgálatban a csak Innovax-ILT-vel önmagában, valamint a Nobilis 
Rismavac-kal kevert Innovax-ILT-vel történő vakcinázás hatásosságát is vizsgálták az ILT-vírussal, 
laboratóriumi körülmények közt történő fertőzést követő védettség értékelésére. A házityúkok a csak 
Innovax-ILT-vel önmagában, valamint a Nobilis Rismavac-kal kevert Innovax-ILT-vel történt 
vakcinázás után is különböző szintű védettséget mutattak. A védettség szintje általában magasabb 
volt, amikor az Innovax-ILT-t önmagában adták. Amikor az Innovax-ILT-t Nobilis Rismavac-kal 
keverve alkalmazták, az ILT elleni védettség a vakcinációt követően akár 10 hetes késéssel alakult ki. 

Milyen kockázatokkal jár az Innovax-ILT alkalmazása? 

Mivel az Innovax-ILT élő vakcina, a vakcinatörzs kiválasztódik a vakcinázott madarakból, és 
átterjedhet pulykákra. Biztonságossági vizsgálatok igazolták, hogy a törzs veszélytelen a pulykák 
számára. Mindamellett be kell tartani az elővigyázatossági intézkedéseket a vakcinázott házityúkok és 
a pulykák közötti közvetlen vagy közvetett érintkezés elkerülése érdekében. 

Ismert mellékhatások nincsenek. A korlátozások teljes felsorolása a betegtájékoztatóban található. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

Az Innovax-ILT-re vonatkozó termékjellemzők összefoglalását és betegtájékoztatót a biztonságos 
alkalmazással kapcsolatos információkkal egészítették ki, ideértve az egészségügyi szakemberek és az 
állat gazdája vagy tartója által követendő, megfelelő óvintézkedéseket. 

Mivel a vakcinát folyékony nitrogénben tárolják, fontos, hogy jól szellőző helyen történjen a kezelése, 
és hogy óvintézkedéseket foganatosítsanak a vakcina elkészítésekor. További információk a 
termékjellemzők összefoglalásában találhatók. 
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Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az 
élelmiszertermelő állatoknál? 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő azt az időszakot jelenti, amelynek el kell telnie a készítmény 
alkalmazása után, mielőtt az állatot levághatják, és húsát emberi fogyasztásra felhasználhatják. 
Egyúttal azt az időtartamot is jelenti, amelynek a készítmény alkalmazása és a tojás ember általi 
fogyasztása között kell eltelnie. 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az Innovax-ILT-vel kezelt csirkék által termelt hús és tojás 
esetén „nulla nap”, ami azt jelenti, hogy nincsen kötelező várakozási idő. 

Miért engedélyezték az Innovax-ILT forgalomba hozatalát? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy az Innovax-ILT alkalmazásának előnyei 
meghaladják annak kockázatát, ezért alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 

Az Innovax-ILT-vel kapcsolatos egyéb információ 

2015. július 3-án az Innovax-ILT az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali 
engedélyt kapott. 

Az Innovax-ILT-re vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán található: 

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

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 10-2021. 
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