AVES

Perguntas Frequentes & Respostas
Perfil do produto
1. O que é a MB-1™?
R: A MB-1™ é uma vacina contra a doença de
Gumboro, com a cepa M.B. adaptada para aplicação
in ovo ou subcutânea. Pode ser utilizada com
segurança em frangos de corte, matrizes e poedeiras
comerciais, com apresentações em frascos de 2.000,
5.000 e 10.000 doses.

2. Por que devo usar a vacina MB-1™ da Phibro?
R: MB-1™ é uma solução confiável e conveniente
contra todos os tipos de IBDV. A MB-1™ se ajusta
de forma flexível aos anticorpos maternos e, com
apenas uma dose, ainda no incubatório, protege
contra a doença de Gumboro por toda vida da ave.
Quando comparada às vacinas de complexo-imune,
fornece uma proteção precoce (4 dias antes) contra
os diferentes tipos de IBDV.

3. Quais são as características da cepa MB-1™?
R: A cepa M.B. tem rápido início da imunidade, ampla
faixa de proteção, capacidade de disseminação e alta
eficácia. Essa cepa é bem conhecida em todo o mundo
e usada com sucesso como solução contra IBD.

Modo de ação
4. Qual é o modo de ação quando a vacina é
injetada SC?
R: Após a injeção, os vírus da vacina MB-1™ são
revestidos com os anticorpos maternos (AcM),
que impedem que o vírus se replique muito cedo
na bursa. Após a deterioração natural dos AcM,
o vírus da vacina é liberado e pode se replicar na
bursa como ocorre com as vacinas vivas. Isso cria
a resposta imune desejada contra Gumboro. A
ação acontece em todos os pintos em um momento
diferente, de acordo com seu nível individual de AcM.

5. Qual é o tempo de vacinação individual?
Por que precisamos disso e como podemos
obtê-lo com a MB-1™?
R: Quando uma vacina é aplicada na água bebida,
os títulos de anticorpos maternos podem neutralizar
o vírus vacinal da mesma maneira que neutralizam
o vírus de campo. Isso significa que, para imunizar a
ave, devemos esperar até que os títulos de anticorpos
maternos sejam baixos o suficiente para permitir que
o vírus da vacina se replique na bursa. Como as aves
possuem niveis de AcM diferentes, vacinar todos
ao mesmo tempo não seria o ideal e precisaríamos,
portanto, vacinar cada ave individualmente em um
momento diferente. Ao vacinar as aves com a MB-1™,
a liberação do vírus e o início da imunidade acontecem
de acordo com os níveis de anticorpos maternos
individuais. É como se testássemos os níveis de AcM e
ajustássemos ao calendário para cada indivíduo.

6. O que acontecerá se eu injetar pintos com
níveis muito altos de AcM?
R: É seguro vacinar os pintos com AcM muito altos,
isso não afetará a vacina (ver pergunta 6), as aves
alcançarão imunidade ativa mais tarde do que aves
com títulos mais baixos.

Eficácia

Gestão de vacina

7. Quando o início da imunidade (OOI) ocorre?

11. Como medir a vacinação?

R: Devido ao tempo de vacinação individual, o OOI
está correlacionado com os AcM. Uma vez que
estes títulos de Ac diminuam a níveis inferiores aos
do título de rompimento da cepa vacinal MB-1™, o
vírus começa a se replicar na bursa e dentro de 7-10
dias haverá uma resposta protetora de Ac. Além
da produção de Ac protetores, a proteção também
está relacionada à exclusão competitiva (replicação
na bursa), que pode ser alcançada 3 dias após o
início da replicação vacinal. Em ensaios de campo,
podemos ver que, se os AcM forem cerca de 10.000
(IDEXX XR), a reação protetora de Ac pode ser vista
aos 28d de idade e se os AcM forem cerca de 7.000,
a reação de Ac pode ser visto a 25d de idade.

8. Como sabemos que ela é protetora?
R: Existe uma forte correlação entre os títulos de Ac
e a proteção contra os desafios de campo. Como
a MB-1™ é uma vacina viva e capaz de criar uma
reação protetora de Ac, ela é tão protetora quanto
qualquer outra vacina viva (por exemplo, a vacina
convencional viva M.B.). A proteção contra o desafio
também foi testada em ensaios de laboratório
(arquivos Phibro) e a proteção foi comprovada
mesmo antes do início dos títulos de Ac.

9. Como a MB-1™ se compara a outras
vacinas de incubatório?
R: Nossos estudos demonstraram que a MB-1™
possui o mesmo índice de segurança que as
vacinas de complexo-imune e vetorizadas, mas
fornece o OOI mais precoce. A MB-1™ fornece
uma aplicação fácil, precisa e controlada com o
alto nível de proteção de uma vacina Gumboro viva
administrada no momento certo.

10. Isso prejudicará o desempenho das aves?
R: NÃO, todos os nossos ensaios de campo
(Argentina, 2017; Brasil 2017; Israel, 2016; África
do Sul, 2016) em mais de 1 milhão de aves
demonstraram claramente que o OOI precoce e alto
não interfere no desempenho das aves. De fato, as
aves se desenvolveram tão bem ou melhor que as
que receberam outras vacinas de incubatório.

R: A qualidade da injeção pode ser testada
monitorando o local da injeção (corante azul). A
vacina inoculada pode ser medida como qualquer
outra vacina viva contra IBD medindo os títulos de
Ac a 28-30 dias de idade ou por PCR na mesma
idade. Um teste PCR positivo para o vírus vacinal
indica que a vacina se replicou na bursa.

12. O vírus da vacina MB-1™ pode se disseminar
de uma ave para outra, ou mesmo de um galpão
para outro?
R: SIM, a cepa da MB-1™ se dissemina de uma
maneira similar à capacidade de disseminação da
cepa M.B. Em ensaios de campo comparativos,
encontramos a cepa MB-1™ em boxes de controle
vacinados com uma vacina vetorizada contra IBD. Isso
resultou em uma reação alta e rápida de Ac exatamente
como esperado das aves vacinadas com MB-1™.

13. A cepa MB-1™ sobreviverá no ambiente da
granja e depois passará de lote para lote?
R: SIM, os vírus IBD são vírus sem envelope
cobertos com um capsídeo de proteína e, como
tal, podem sobreviver a longos períodos em
condições ambientais extremas. A cepa MB-1™ é
um vírus vivo e tem a capacidade de sobreviver no
ambiente e na cama mesmo quando o produtor faz
tratamento de cama.

14. O que vai acontecer se alguns pintos não
receberem a vacina?
R: Se o pinto não receber a injeção, ele obterá a
vacina com a disseminação do vírus no lote (ver
pergunta 14). Mesmo se a eficiência da vacinação
não for 100%, mas tenha vacinado o lote em níveis
razoáveis, isso não será um problema.

15. Posso usar a MB-1™ em sistemas com
reaproveitamento de cama?
R: SIM, a capacidade de sobrevivência do vírus
da vacina na cama será realmente benéfica e isso
aumentará a proteção, uma vez que ela não permitirá
o estabelecimento de vírus de campo na cama.
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Como usar a MB-1™?
16. Como injetar pintos de um dia no
incubatório?
R: A vacina deve ser armazenada e preparada de
acordo com as instruções da bula. Imediatamente
após a preparação, você deve injetar a vacina
por via subcutânea na parte de trás do pescoço,
utilizando um sistema de injeção especial para
pintos de um dia. Deve-se tomar cuidado para seguir
as instruções do fabricante da máquina de injeção
subcutânea. Para melhores resultados, termine
o processo de injeção dentro de 2 horas após a
reconstituição da vacina MB-1™.

17. Como injetar in ovo?
R: A vacina deve ser armazenada e preparada de
acordo com as instruções da bula. Imediatamente
após a preparação, deve ser injetada in ovo em
ovos incubados de 18d usando o equipamento
de vacinação in ovo. Siga todas as instruções do
fabricante da máquina de injeção in ovo. Para
melhores resultados, termine o processo de injeção
dentro de 2 horas após a reconstituição da vacina
MB-1™.
18. Qual é o tempo permitido entre a reconstituição
e a administração da vacina?
R: A vacina reconstituída deve ser imediatamente
diluída e injetada. Para melhores resultados,
termine o processo de injeção dentro de 2 horas
após a reconstituição da vacina MB-1™.

19. Posso usar outras vacinas na granja após
a vacinação com MB-1™?
R: SIM, a vacinação com MB-1™ não interfere em
outras vacinas na granja.

20. Em caso de vvIBDV na granja, posso
vacinar com M.B. além de MB-1™?
R: SIM, e, como sempre, você deve ajustá-la ao
nível de título de AcM.

21. Posso misturar HVT-ND e MB-1™ no mesmo
diluente e injetá-las no pinto ou in ovo?
R: SIM, não encontramos nenhuma interferência
entre as vacinas vetorizadas contra ND e nossa
vacina MB-1™. Os resultados do ensaio mostraram
uma boa reação de Ac a MB-1™ e a ND.

22. Posso vacinar por pulverização com
outras vacinas no incubatório após a injeção
SC ou in ovo de MB-1™?
R: SIM, não há interferência entre as vacinas
administradas via spray no incubatório e a injeção da MB1™. A MB-1™ começará a replicar 2-3 semanas mais
tarde e as de pulverização reagirão dentro de 2-3 dias.

23. Qual é a compatibilidade da MB-1™ com
o corante azul? Qual é a sua recomendação?
R: A vacina MB-1™ é compatível com o
corante comumente usado em vacinas vivas.
Recomendamos o uso de corante para facilitar o
monitoramento do processo de injeções.

24. Posso adicionar antibióticos ao diluente
e injetá-los com a MB-1™?
R: Não temos quaisquer dados sobre essa questão.
Temos dados sobre o Natrium Ceftiofur e os
referentes à Amicacina estão em andamento.

25. Qual é a compatibilidade com a vacina da
Doença de Marek?
R: A MB-1™ é compatível com a vacina contra Doença
de Marek.

Efeito sobre o sistema imunológico
26. Como será a atrofia da bursa?
R: A MB-1™ é uma cepa viva de Gumboro e replicase na bursa. Portanto, você deve esperar ver uma
bursa menor que aquelas das aves não vacinadas.
No entanto, este tamanho reduzido de bursa não
está relacionado com capacidade imunológica
reduzida. As aves vacinadas com MB-1™ produzirão
o mesmo nível de imunidade contra a Doença
de Newcastle que as aves não vacinadas. Isso é
facilmente medido pelos títulos de Ac ND.
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27. Qual o nível de lesões histopatológicas
na bursa? Isso influencia o desempenho?
R: A bursa de aves vacinadas com MB-1™ terá o
escore histopatológico de até 3,5 (escore de lesão)
de um máximo de 5. O efeito não é permanente e
não afeta o desempenho das aves.
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28. Existe um risco de imunossupressão
ao usar a MB-1™?
R: NÃO, nossos dados de muitos ensaios de
laboratório e de campo indicam que o sistema
imunológico da ave funciona normalmente.

MB-1 oferece proteção confiável
e conveniente contra IBD

•

Ajusta-se de forma flexível aos
anticorpos maternos contra IBD.

•

Uma dose única protege a ave por
toda vida.

•

Processo de vacinação controlado no
incubatório.

•

Proteção contra todas as formas de
vírus IBD: clássico, variante e muito
virulento.

•

Proteção precoce – 4 dias antes,
quando comparado às vacinas de
imuno-complexo.

•

Comprovadamente segura e
altamente eficaz contra o IBDV.
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