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EMEA/V/C/000065 

Vaxxitek HVT+IBD (ζωντανός ανασυνδυασμένος ιός 
vHVT013-69) 
Ανασκόπηση του Vaxxitek HVT+IBD και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ 

Τι είναι το Vaxxitek HVT+IBD και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το Vaxxitek HVT+IBD είναι κτηνιατρικό εμβόλιο που χρησιμοποιείται για την προστασία ορνίθων από τη 
λοιμώδη θυλακίτιδα (IBD, γνωστή επίσης και ως νόσος του Gumboro) και τη νόσο του Marek.  

Το Vaxxitek HVT+IBD χρησιμοποιείται για την πρόληψη της θνητότητας των ορνίθων και τη μείωση των 
κλινικών συμπτωμάτων και επιπτώσεων της IBD, μιας νόσου που καταστρέφει το ανοσοποιητικό 
σύστημα των ορνίθων. Το Vaxxitek HVT+IBD χρησιμοποιείται επίσης για τη μείωση της θνησιμότητας, 
των κλινικών συμπτωμάτων και των επιπτώσεων της νόσου του Marek, μιας λοίμωξης του ιού του 
έρπητα σε όρνιθες. 

Πώς χρησιμοποιείται το Vaxxitek HVT+IBD; 

Το Vaxxitek HVT+IBD διατίθεται ως κατεψυγμένο εναιώρημα για ανασύσταση με διαλύτη και χορηγείται 
σε όρνιθες και σε εμβρυοφόρα αβγά όρνιθας. Χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Vaxxitek HVT+IBD, διαβάστε το φύλλο οδηγιών 
χρήσης ή επικοινωνήστε με τον κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό σας. 

Πώς δρα το Vaxxitek HVT+IBD; 

Το Vaxxitek HVT+IBD είναι εμβόλιο. Τα εμβόλια δρουν «διδάσκοντας» το ανοσοποιητικό σύστημα (τη 
φυσική άμυνα του οργανισμού) πώς να αντιμετωπίζει τις νόσους. Περιέχει εμβολιακά στελέχη που 
επάγουν ενεργητική ανοσία και ορολογική απόκριση (ανιχνευθέντα αντισώματα) έναντι των δύο νόσων. 
Το προϊόν δεν φαίνεται να έχει καμία παρεμβολή στα αντισώματα που προέρχονται από τη μητέρα-
πτηνό και μπορεί να χορηγείται με ασφάλεια σε ορνίθια ηλικίας 1 ημέρας και εμβρυοφόρα αβγά όρνιθας 
χωρίς να παρουσιάζει κάποιο προφανές πρόβλημα ασφαλείας ή να επάγει ανοσοκατασταλτική επίδραση. 
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Ποια είναι τα οφέλη του Vaxxitek HVT+IBD σύμφωνα με τις μελέτες; 

Η ασφάλεια του προϊόντος έχει καταδειχθεί σε αρκετές εργαστηριακές δοκιμές και δοκιμές πεδίου σε 
ορνίθια ελεύθερα ειδικών παθογόνων και λοιπά ορνίθια. Οι μελέτες διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των σχετικών μονογραφιών της ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας. Μολονότι το εμβόλιο δεν είναι 
πιθανό να επηρεάσει την ανδρική γονιμότητα, ωστόσο έχει συμπεριληφθεί σχετική προειδοποίηση στις 
πληροφορίες του προϊόντος.  

Επίσης καταδείχθηκε η ασφάλεια των μη ευαίσθητων ειδών πτηνών (φασιανοί, πάπιες, πέρδικες, 
ορτύκια και περιστέρια) και των θηλαστικών (χοίρων και ινδικών χοιριδίων). Όπως συμβαίνει με όλα τα 
εμβόλια με ζωντανό στέλεχος ερπητοϊού των ινδορνίθων, το στέλεχος του εμβολίου εκκρίνεται από 
εμβολιασμένα πτηνά και μπορεί να εξαπλωθεί σε ινδόρνιθες. Μελέτες έχουν δείξει ότι το στέλεχος είναι 
ασφαλές για τις ινδόρνιθες, ωστόσο πρέπει να τηρούνται μέτρα προφύλαξης ώστε να αποφεύγεται η 
άμεση ή η έμμεση επαφή μεταξύ εμβολιασμένων ορνιθίων και ινδορνίθων. 

Οι μελέτες έδειξαν ότι το Vaxxitek HVT+IBD είναι αποτελεσματικό στην ενεργή ανοσοποίηση ορνίθων 
και εμβρυοφόρων αβγών έναντι της λοιμώδους θυλακίτιδας. Η έναρξη της προστασίας παρατηρείται δύο 
εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό και διαρκεί 9 εβδομάδες. Το εμβόλιο είναι επίσης αποτελεσματικό έναντι 
της νόσου του Marek. Η έναρξη της προστασίας αρχίζει από την τέταρτη ημέρα. Ο εφάπαξ εμβολιασμός 
επαρκεί για την παροχή προστασίας κατά την κρίσιμη περίοδο. 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Vaxxitek HVT+IBD; 

Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται μόνο σε υγιή πτηνά, το δε προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε 
ωοτόκες όρνιθες και όρνιθες αναπαραγωγής. Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και 
την αποτελεσματικότητα της συντρέχουσας χρήσης με άλλα εμβόλια, με εξαίρεση τα εξασθενημένα 
εμβόλια της Merial έναντι της νόσου του Marek, της νόσου του Newcastle και της λοιμώδους 
βρογχίτιδας. Για τον λόγο αυτό συνιστάται να μην χορηγείται κανένα άλλο εμβόλιο εκτός αυτών για 
διάστημα 14 ημερών από τον εμβολιασμό με το προϊόν. Λόγω έλλειψης ειδικών μελετών, κανένα άλλο 
εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα όταν το εμβόλιο ενίεται σε αβγά. 

Ο πλήρης κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν με το Vaxxitek HVT+IBD 
περιλαμβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο; 

Στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης του Vaxxitek 
HVT+IBD συμπεριλήφθηκαν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια καθώς και τις προφυλάξεις που 
πρέπει να λαμβάνονται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους κατόχους ή εκτροφείς 
ζώων. 

Δεδομένου ότι το προϊόν φυλάσσεται σε δεξαμενή με υγρό άζωτο, στις πληροφορίες του προϊόντος 
περιλαμβάνονται ειδικές οδηγίες για την ανασύσταση του εμβολίου. 

Ποια είναι η περίοδος αναμονής στα ζώα παραγωγής τροφίμων; 

Η περίοδος αναμονής είναι ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβήσει από τη χορήγηση του φαρμάκου έως 
τη σφαγή του ζώου και τη χρήση του κρέατός του για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Είναι επίσης το 
τηρούμενο χρονικό διάστημα μετά τη χορήγηση του φαρμάκου προτού καταστεί δυνατή η κατανάλωση 
των αβγών από τον άνθρωπο. 
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Η περίοδος αναμονής για το κρέας και τα αβγά από όρνιθες στις οποίες έχει χορηγηθεί το Vaxxitek 
HVT+IBD είναι μηδέν ημέρες. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Vaxxitek HVT+IBD στην ΕΕ; 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι τα οφέλη του Vaxxitek HVT+IBD υπερτερούν των 
κινδύνων που συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε τη χορήγηση άδεια κυκλοφορίας για το εν λόγω 
φάρμακο στην ΕΕ. 

Λοιπές πληροφορίες για το Vaxxitek HVT+IBD 

Στις 9 Αυγούστου 2002 χορηγήθηκε στο Vaxxitek HVT+IBD άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες για το Vaxxitek HVT+IBD διατίθενται στον δικτυακό τόπο 
του Οργανισμού, στη διεύθυνση ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vaxxitek-hvtibd. 

Τελευταία ενημέρωση της ανασκόπησης: 11-2020. 

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