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Vaxxitek HVT+IBD (жив vHVT013-69 рекомбинантен 
вирус) 
Преглед на Vaxxitek HVT+IBD и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Vaxxitek HVT+IBD и за какво се използва? 

Vaxxitek HVT+IBD e ваксина за ветеринарна употреба, предназначена за защита на пилета срещу 
инфекциозен бурсит (IBD, известен също като болест на Гумборо) и Марекова болест.  

Vaxxitek HVT+IBD се използва за предотвратяване на смъртта при пилета и за намаляване на 
клиничните признаци и ефекти от инфекциозния бурсит, увреждащ имунната система на 
пилетата. Vaxxitek HVT+IBD се използва и за намаляване на смъртността, клиничните признаци и 
ефектите от Марековата болест — херпес-вирусна инфекция по пилетата. 

Как се използва Vaxxitek HVT+IBD? 

Vaxxitek HVT+IBD се предлага под формата на замразена суспензия, която се разтваря с 
разтворител и се инжектира на пилета и яйца, в които се развиват пиленца. 
Ветеринарномедицинският продукт се отпуска по лекарско предписание. 

За повече информация относно употребата на Vaxxitek HVT+IBD прочетете листовката или 
попитайте своя ветеринарен лекар или фармацевт. 

Как действа Vaxxitek HVT+IBD? 

Vaxxitek HVT+IBD е ваксина. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система 
(естествените защитни сили на организма) как да се защитава от дадено заболяване. Vaxxitek 
HVT+IBD съдържа щамове на ваксината, които предизвикват активен имунитет и серологичен 
отговор (установени антитела) срещу двете болести. Продуктът не взаимодейства с антителата, 
получени от птицата-майка, и може безопасно да се прилага на еднодневни пилета и зародиши в 
яйца, без това да ги застрашава явно или да има имуносупресивен ефект. 
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Какви ползи от Vaxxitek HVT+IBD са установени в проучванията? 

Безопасността на продукта е показана в рамките на няколко лабораторни и практически 
изпитвания при свободни от специфични патогени и други пилета. Проучванията са извършени в 
съответствие с изискванията на съответните монографии в Европейската фармакопея. В 
информацията за продукта е включено предупреждение относно влиянието на ваксината върху 
мъжката плодовитост, въпреки че такова е малко вероятно.  

Показа се също безопасността му при неподатливи видове птици (фазани, патици, яребици, 
пъдпъдъци и гълъби) и при бозайници (мишки и морски свинчета). Както при всяка жива ваксина 
за пуешки херпес вирус (HVT), продуктът се екскретира от ваксинираните птици и може да се 
разпространи по пуйките. Проучванията показват, че щамът е безопасен за пуйки, но въпреки 
това трябва да се вземат предпазни мерки и да се предотвратява пряк или косвен контакт между 
ваксинираните пилета и пуйките. 

Проучванията показват, че Vaxxitek HVT+IBD е ефективен при активна имунизация на пилета и 
зародиши в яйца срещу инфекциозен бурсит. Защитата започва от втората седмица и продължава 
9 седмици. Ваксината има ефект и при Марековата болест. Защитата започва от четвъртия ден. 
Едно ваксиниране е достатъчно да осигури защита през рисковия период. 

Какви са рисковете, свързани с Vaxxitek HVT+IBD? 

Трябва да се ваксинират само здрави птици, а продуктът — да не се използва при носачки и 
птици в разплод. Няма информация за безопасността и ефикасността при едновременна употреба 
с друга ваксина, с изключение на атенюираните ваксини, произведени от Merial, за Марекова 
болест, Нюкасълска болест и инфекциозен бронхит. Ето защо се препоръчва в рамките на 14 дни 
след ваксинирането с продукта да не се прилагат други ваксини освен посочените. Поради липса 
на подробни проучвания едновременно с инжектирането на продукта в яйца не трябва да се 
прилага никаква друга ваксина. 

За пълния списък на всички неблагоприятни реакции при Vaxxitek HVT+IBD 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 Vaxxitek HVT+IBD, включително предпазни мерки за здравните специалисти и собствениците 
на животни или животновъдите. 

Тъй като продуктът се съхранява в контейнер с течен азот, в информацията за продукта са 
предоставени подробни инструкции за разтварянето на ваксината. 

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

Карентният срок е необходимият период след прилагането 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 прилагането на ветеринарномедицинския продукт, 
преди яйцата да могат да бъдат използвани за консумация от хора. 

Карентният срок за месо и яйца от пилета, третирани с Vaxxitek HVT+IBD, е нула дни. 
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Защо Vaxxitek HVT+IBD е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Vaxxitek HVT+IBD са по-големи от 
рисковете, и препоръча Vaxxitek HVT+IBD да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Vaxxitek HVT+IBD: 

На 9 август 2002 г. Vaxxitek HVT+IBD получава лиценз за употреба, валиден в EС. Допълнителна 
информация за Vaxxitek HVT+IBD може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vaxxitek-hvtibd. 

Дата на последно актуализиране на текста 11-2020. 

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