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Rezumat EPAR destinat publicului 

Hiprabovis IBR Marker Live 
Vaccin viu împotriva rinotraheitei infecţioase bovine (IBR) 

Prezentul document este un rezumat al Raportului european public de evaluare. Scopul documentului 

este să explice modul în care evaluarea efectuată de Comitetul pentru produse medicamentoase de uz 

veterinar (CVMP), în baza documentaţiei furnizate, a condus la recomandările privind condiţiile de 

utilizare. 

Prezentul document nu poate înlocui o discuţie directă cu medicul veterinar. Dacă aveţi nevoie de 

informaţii suplimentare privind starea de sănătate sau tratamentul animalului dumneavoastră, 

adresaţi-vă medicului veterinar. Dacă doriţi informaţii suplimentare pe baza recomandărilor CVMP, citiţi 

Dezbaterea ştiinţifică (care face parte, de asemenea, din EPAR). 

Ce este Hiprabovis IBR Marker Live? 

Hiprabovis IBR Marker Live este un vaccin. Este o pulbere pentru suspensie injectabilă care conţine un 

virus viu modificat al rinotraheitei infecţioase bovine (IBR) (numit şi virus herpetic bovin de tip 1).  

Pentru ce se utilizează Hiprabovis IBR Marker Live? 

Hiprabovis IBR Marker Live se utilizează pentru vaccinarea bovinelor (vaci şi viţei) împotriva infecţiilor 
respiratorii cauzate de IBR. Vaccinul se utilizează pentru a reduce semnele de IBR şi excreţia 

(răspândirea) virusului de către animalele infectate. 

Vaccinul se administrează în două injecţii, la interval de trei săptămâni, în muşchii gâtului. Prima 

injecţie se poate administra la viţei de la vârsta de trei luni. Injecţiile se administrează de preferinţă 

alternativ pe părţile laterale ale gâtului. Pentru a menţine efectul vaccinului, se poate administra 
ulterior câte o doză de rapel o dată la şase luni. 

Cum acţionează Hiprabovis IBR Marker Live? 

Hiprabovis IBR Marker Live este un vaccin care conţine un virus IBR care a fost modificat genetic 

pentru a elimina două gene astfel încât virusul să fie mai puţin „patogen” (mai puţin capabil să cauzeze 
o boală). Virusul este viu, dar a fost atenuat (slăbit) pentru a i se reduce capacitatea de a cauza infecţii. 



Hiprabovis IBR Marker Live este un vaccin. Vaccinurile acţionează „învăţând” sistemul imunitar 

(sistemul natural de apărare al organismului) cum să se apere împotriva unei boli. Atunci când 

Hiprabovis IBR Marker Live se administrează bovinelor, sistemul imunitar al animalelor recunoaşte 
virusul ca fiind „străin” şi produce anticorpi împotriva lui. În viitor, dacă animalele sunt expuse la 

virusul IBR, sistemul imunitar va putea răspunde mai repede. Aceasta va ajuta la protejarea împotriva 

bolii. 

Cum a fost studiat Hiprabovis IBR Marker Live? 

Siguranţa Hiprabovis IBR Marker Live a fost investigată în mai multe studii de laborator şi un studiu de 

teren pe vaci de lapte şi bovine de carne. Studiile au evaluat şi eficacitatea vaccinului la animalele 

gestante. 

Eficacitatea vaccinului a fost studiată în trei studii de laborator din care unul a evaluat durata imunităţii. 

Un studiu de teren a evaluat de asemenea eficacitatea Hiprabovis IBR Marker Live în reducerea 

semnelor clinice ale bolii şi excreţiei virusului în comparaţie cu un vaccin inactiv. 

Ce beneficii a prezentat Hiprabovis IBR Marker Live pe parcursul studiilor? 

Studiile au arătat că vaccinul este sigur pentru bovine de la vârsta de trei luni şi că reduce semnele 
clinice de IBR şi excreţia virusului sălbatic. Studiile au arătat, de asemenea, că vaccinul poate fi utilizat 

la bovine gestante în prezenţa anticorpilor materni. Acest vaccin este un vaccin marker şi permite 

diferenţierea între bovinele imunizate cu acest vaccin şi bovinele infectate pe cale naturală, ceea ce 

este un instrument util în campaniile de eradicare. 

Care sunt riscurile asociate cu Hiprabovis IBR Marker Live?  

După vaccinare, animalele pot prezenta o uşoară creştere a temperaturii de până la 1° C, în primele 
patru zile după vaccinare. Această creştere poate fi uneori mai mare (până la 1,6º C la vaci adulte şi 

până la 2,2º C la viţei). Creşterea temperaturii este trecătoare şi dispare de la sine în două zile, fără 
tratament. În primele 72 de ore după vaccinare, animalelor le poate apărea, de asemenea, o inflamaţie 

trecătoare la locul injectării. Această umflătură uşoară durează în cele mai multe cazuri mai puţin de o 

zi. 

Care sunt măsurile de precauţie pentru persoana care administrează 
medicamentul sau care intră în contact cu animalul? 

Nu există riscuri specifice pentru utilizator. 

Care este perioada care trebuie să treacă până când animalul poate fi 
sacrificat şi carnea poate fi utilizată pentru consum uman (perioada de 
aşteptare)? 

Perioada de aşteptare este de zero zile. 

Care este perioada care trebuie să treacă până la preluarea laptelui de la 
animal pentru consumul uman? 

Laptele poate fi preluat imediat. 
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De ce a fost aprobat Hiprabovis IBR Marker Live?  

Comitetul pentru produse medicamentoase de uz veterinar (CVMP) a concluzionat că beneficiile 

Hiprabovis IBR Marker Live sunt mai mari decât riscurile pentru imunizarea activă a bovinelor de la 

vârsta de trei luni împotriva virusului herpetic bovin de tip 1 pentru a reduce semnele clinice ale 

rinotraheitei infecţioase bovine şi excreţia virusului sălbatic şi a recomandat acordarea autorizaţiei de 
introducere pe piaţă pentru Hiprabovis IBR Marker Live. Raportul beneficiu-risc poate fi găsit în modulul 

Dezbaterea ştiinţifică al prezentului EPAR. 

Alte informaţii despre Hiprabovis IBR Marker Live: 

Comisia Europeană a acordat Laboratorios Hipra S.A. o autorizaţie de introducere pe piaţă pentru 

Hiprabovis IBR Marker Live, valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene, la 27/01/2011. Informaţiile 

privind modul de eliberare a acestui produs pot fi găsite pe etichetă/ambalajul exterior. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în 27/01/2011. 

 


