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Vaxxitek HVT+IBD (élő vHVT013-69 rekombináns vírus) 
A Vaxxitek HVT+IBD-re vonatkozó áttekintés és az EU-ban való 
engedélyezésének indoklása 

Milyen típusú készítmény a Vaxxitek HVT+IBD és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Vaxxitek HVT+IBD egy állatgyógyászati vakcina, amelyet házityúkok védelmére alkalmaznak a 
fertőző bursitis (IBD, más néven Gumboro-betegség) és Marek-betegség ellen.  

A Vaxxitek HVT+IBD-t a házityúkok elhullásának megelőzése, valamint a fertőző bursitis, egy, a 
házityúkok immunrendszerét károsító betegség klinikai tüneteinek és hatásainak csökkentése 
érdekében alkalmazzák. Emellett a Vaxxitek HVT+IBD-t a mortalitás, valamint a klinikai tünetek és 
hatások csökkentésére is alkalmazzák a házityúkok herpeszvírus-fertőzése, a Marek-betegség esetén. 

Hogyan kell alkalmazni a Vaxxitek HVT+IBD-t? 

A Vaxxitek HVT+IBD fagyasztott szuszpenzió formájában kapható, amelyet oldószerben kell feloldani 
és injekció formájában kell beadni a házityúkoknak, illetve a tojásokba, amelyekben a csibék fejlődnek. 
A készítmény csak receptre kapható. 

Amennyiben a Vaxxitek HVT+IBD alkalmazásával kapcsolatban további információra van szüksége, 
olvassa el a használati utasítást, vagy forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejti ki hatását a Vaxxitek HVT+IBD? 

A Vaxxitek HVT+IBD egy vakcina. A vakcinák azon az elven működnek, hogy „megtanítják” az 
immunrendszert (a szervezet természetes védekező rendszerét) a betegségek elleni védekezésre. 
Olyan vakcinatörzseket tartalmaz, amelyek aktív immunitást és szerológiai választ (kimutatott 
ellenanyagokat) váltanak ki a két betegség ellen. A megfigyelések szerint a készítményt nem 
befolyásolják az anyamadártól származó ellenanyagok, és biztonságosan alkalmazható naposcsibéknél 
és a tojásban lévő csibéknél, nyilvánvaló biztonságossági problémák vagy immunszupresszív hatás 
kiváltása nélkül. 
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Milyen előnyei voltak a Vaxxitek HVT+IBD alkalmazásának a vizsgálatok 
során? 

A készítmény biztonságosságát több laboratóriumi és terepvizsgálatban igazolták adott patogéneket 
nem hordozó és egyéb házityúkokon. A vizsgálatokat a megfelelő európai gyógyszerkönyvi 
monográfiák követelményei szerint végezték. Bár a vakcina valószínűleg nem befolyásolja a hímek 
termékenységét, a kísérőiratokba mindenesetre belefoglaltak egy figyelmeztetést.  

A vakcina biztonságosságát a fenti betegségekre nem fogékony madárfajok (fácán, kacsa, fogoly, fürj 
és galamb), valamint emlősfajok (egér és tengerimalac) esetén is igazolták. Mint minden pulyka 
herpeszvírust (HVT) tartalmazó élő vakcina, ez a készítmény is kiválasztódik a beoltott madarakból, és 
átterjedhet pulykákra. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a törzs biztonságosnak tűnik a pulykákra 
nézve, azonban be kell tartani az óvintézkedéseket a beoltott házityúkok és pulykák közötti, közvetlen 
vagy közvetett érintkezés elkerülése érdekében. 

A vizsgálatok kimutatták, hogy a Vaxxitek HVT+IBD hatékony a csirkék és a tojásban lévő csibék aktív 
immunizálásában a fertőző bursitis ellen. A védettség 2 hét elteltével alakul ki, és 9 hétig tart. A 
vakcina a Marek-betegség ellen is hatásos. A védettség 4 nap elteltével alakul ki. Egyetlen vakcináció 
elegendő védettséget biztosít a veszélyeztetett időszakra. 

Milyen kockázatokkal jár a Vaxxitek HVT+IBD alkalmazása? 

Kizárólag egészséges madarak vakcinázhatók, és a készítmény nem alkalmazható tojásrakás idején, 
illetve tenyészmadaraknál. Nem állnak rendelkezésre adatok a biztonságosságra és hatásosságra 
vonatkozóan egyéb vakcinákkal való együttes alkalmazás esetén, a Marek-betegség, Newcastle-
betegség és fertőző bronchitis elleni Merial attenuált vakcinák kivételével. Emiatt a készítménnyel 
történő vakcinációt követő 14 napon belül az említetteken kívül egyéb vakcinák alkalmazása nem 
javasolt. A kifejezetten erre vonatkozó vizsgálatok hiányában nem alkalmazható egyéb vakcina a 
készítmény tojásokba történő injekciózásával egyidejűleg. 

A Vaxxitek HVT+IBD alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás teljes felsorolása a 
használati utasításban található. 

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

A Vaxxitek HVT+IBD-re vonatkozó termékjellemzők összefoglalóját és a használati utasítást a 
biztonságos alkalmazással kapcsolatos információkkal egészítették ki, ideértve az egészségügyi 
szakemberek és az állat gazdája vagy tartója által követendő, megfelelő óvintézkedéseket. 

Mivel a termék folyékony nitrogén alatt, tartályban található, a vakcina elkészítésére vonatkozó 
különleges utasítások a kísérőiratokban találhatók. 

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 Vaxxitek HVT+IBD-vel kezelt házityúkok húsa és tojása 
esetén nulla nap. 
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Miért engedélyezték a Vaxxitek HVT+IBD forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a Vaxxitek HVT+IBD alkalmazásának előnyei 
meghaladják a kockázatokat, ezért a gyógyszer alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 

A Vaxxitek HVT+IBD-vel kapcsolatos egyéb információ 

2002. augusztus 9-én a Vaxxitek HVT+IBD az Európai Unió egész területére érvényes 
forgalombahozatali engedélyt kapott. További információ a Vaxxitek HVT+IBD-vel kapcsolatban 
további információ az Európai Gyógyszerügynökség honlapján található: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/vaxxitek-hvtibd. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 11-2020. 

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