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Gumbohatch (försvagat levande infektiöst bursit virus) 
Sammanfattning av Gumbohatch och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Gumbohatch och vad används det för? 

Gumbohatch är ett vaccin som används för att skydda slaktkycklingar (som föds upp för kött) mot 
infektiös bursal (IBD) virusinfektion som orsakas av ett mycket virulent IBD-virus. Virulent innebär att 
viruset kan ge upphov till allvarliga sjukdomar. 

IBD, kallas även gumborosjuka, är en mycket smittsam (sprider sig lätt) virusinfektion hos unga 
kycklingar som minskar deras immunitet (kroppens möjligheter att bekämpa sjukdomar) och kan leda 
till att de dör vid 3–6 veckors ålder. Tecken på kycklingar som är infekterade med gumborosjuka 
omfattar bland annat skakningar, uppburrad fjäderdräkt, dålig aptit, uttorkning, diarré, anhopning och 
depression. Vaccinet minskar sjukdomstecknen och skador på bursa fabricii, ett organ som endast 
finns hos fåglar och som är en del av deras immunsystem. 

Gumbohatch innehåller en levande stam av IBD-viruset (stam 1052) som har försvagats så att den 
inte orsakar sjukdom. 

Hur används Gumbohatch? 

Gumbohatch finns som ett frystorkat pulver och lösning som ska beredas till en injektionsvätska, 
suspension. Läkemedlet är receptbelagt. 

Vaccinet kan ges till en dag gamla kycklingar som en enstaka injektion under huden eller direkt in i 18 
dagar gamla ägg som innehåller embryon (okläckta ägg där kycklingar utvecklas). Vaccinet ska endast 
användas i flockar där man konstaterat att de har antikroppar från moderdjuren (som överförs från 
modern) mot IBD-virus. Skyddet mot IBD börjar vid 24–28 dagars ålder och varar upp till 43 dagars 
ålder. 

För att få mer information om hur du använder Gumbohatch, läs bipacksedeln eller tala med veterinär 
eller apotekspersonal. 
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Hur verkar Gumbohatch? 

Gumbohatch är ett vaccin. Vacciner verkar genom att de förbereder immunsystemet (kroppens 
naturliga försvar) för hur det ska skydda sig mot en viss sjukdom. Gumbohatch innehåller små 
mängder försvagat IBD-virus som är fästa vid antikroppar. När en kyckling eller ett kycklingägg får 
vaccinet uppfattar immunsystemet det försvagade viruset i vaccinet som främmande och bildar egna 
antikroppar mot viruset. När kycklingen kommer i kontakt med ett liknande IBD-virus kommer dessa 
antikroppar i samverkan med andra komponenter i kycklingens immunsystem att kunna bekämpa 
infektionen och bidra till att skydda mot sjukdomen. 

Vilken fördelar med Gumbohatch har visats i studierna? 

Gumbohatch undersöktes i fem laboratoriestudier och tre fältstudier. 

I laboratoriestudierna ingick kycklingar med antikroppar från moderdjuren mot IBD-virus. Studierna 
visade att Gumbohatch efter vaccination av ägg och kycklingar minskade de kliniska tecknen och 
skadorna på bursa fabricii som orsakas av mycket virulent (kraftfull) IBD-virusinfektion. 

Starten av skyddet beror på den ursprungliga nivån av antikroppar från moderdjuren hos ett parti 
kycklingar och som även då kommer att variera för enskilda kycklingar. Studierna har visat att skyddet 
börjar mellan 24 och 28 dagars ålder. 

Vilka är riskerna med Gumbohatch? 

Gumbohatch får inte användas i flockar utan antikroppar från moderdjuren mot IBD-virus. 

Den vanligaste biverkningen som orsakas av Gumbohatch (kan uppträda hos fler än 1 av 10 djur) är 
en minskning av antalet lymfocyter (en typ av vita blodkroppar som är en del av kycklingarnas 
immunsystem) i bursa fabricii, följt av en ökning och återställning av bursa fabricii. Denna förlust av 
lymfocyter orsakar inte immunsuppression hos kycklingarna. 

En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln. 

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Händer och utrustning ska rengöras och desinficeras efter vaccineringen. 

Efter hantering av vaccinerade fåglar eller deras kull ska händerna tvättas och desinficeras eftersom 
viruset utsöndras av vaccinerade fåglar i upp till tre veckor. 

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa upp bipacksedeln eller etiketten. 

Hur lång är karenstiden för livsmedelsproducerande djur? 

Karenstiden är den tid som måste gå efter det att läkemedlet administrerats och fram till dess djuret 
kan slaktas och köttet användas som livsmedel. Det är också den tid som ska gå från det att 
läkemedlet administrerats och fram till dess att äggen kan användas som livsmedel. 

Karenstiden för kött och ägg från kycklingar som behandlats med Gumbohatch är noll dagar, vilket 
innebär att det inte finns någon obligatorisk väntetid. 
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Varför är Gumbohatch godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Gumbohatch är större än riskerna och att 
läkemedlet kan godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om Gumbohatch 

Den 12/11/2019 beviljades Gumbohatch ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU. 

Mer information om Gumbohatch finns på EMA:s webbplats: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/gumbohatch. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast i september 2019. 
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