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Eravac (ваксина против вируса на хеморагична болест 
по зайците, инактивиранa) 
Преглед на Eravac и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Eravac и за какво се използва? 

Eravac е ветеринарна ваксина, използвана при зайци за намаляване на смъртността от 
хеморагична болест по зайците (ХБЗ), причинена от вариант на вируса на ХБЗ, наречен ХБЗ 
тип 2 (RHDV2). Обикновено заболяването е смъртоносно и се причинява от съсиреци в кръвта. 

Вирусът на ХБЗ тип 2 се различава от класическата форма на вируса на ХБЗ, тъй като ходът на 
болестта е по-дълъг, смъртта настъпва по-късно и в продължение на по-голям период от време, 
като младите зайци са по-силно засегнати, отколкото възрастните. 

Eravac съдържа активната субстанция инактивиран вирус на хеморагична болест по зайците 
тип 2, щам V-1037. 

Как се използва Eravac? 

Eravac се предлага под формата на инжекция и се отпуска по лекарско предписание. Ваксината 
се прилага на зайци след 30-дневна възраст под формата на еднократна инжекция под кожата в 
латералната стена на гръдния кош. Защитата започва една седмици след ваксинацията и 
продължава 12 месеца. Зайците следва да се ваксинират отново една година след ваксинацията. 

За повече информация вижте листовката. 

Как действа Eravac? 

Eravac е ваксина. Ваксините действат, като подготвят имунната система (естествените защитни 
сили на организма) да се защитава срещу дадено заболяване. Eravac съдържа вирус на 
хеморагична болест по зайците тип 2 (RHDV2), щам V-1037, който е инактивиран, за да не може 
да причини заболяване. При прилагане на зайци имунната им система разпознава вируса във 
ваксината като „чужд“ и произвежда антитела срещу него. Ако на по-късен етап зайците влязат 
в контакт с вируса на хеморагична болест по зайците тип 2, тези антитела заедно с други 
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компоненти на имунната система са способни да унищожат вируса и да подпомогнат защитата 
срещу заболяването. 

Eravac съдържа адювант (минерално масло) за засилване на имунния отговор. 

Какви ползи от Eravac са установени в проучванията? 

Ефективността на ваксината е сравнена с тази на плацебо (неактивна) ваксина в три 
лабораторни проучвания, обхващащи 301 зайци. След ваксинацията зайците са изкуствено 
заразени с RHDV2 . Проучванията показват, че ваксината е ефективна за намаляване на 
смъртността. В едно проучване всички зайци, ваксинирани с Eravac, преживяват в сравнение с 
37 % преживяемост в групата, която получава плацебо ваксината. Във второто проучване 
преживяемостта на ваксинираните с Eravac зайци е 93 % в сравнение с 50 % при зайците, на 
които е приложено плацебо. В третото проучване всички зайци, ваксинирани с Eravac, 
преживяват в сравнение с по-малко от 70 % от зайците в контролната група, при която зайците 
са изкуствено заразени с вируса на хеморагична болест по зайците тип 2 девет месеца след 
ваксинацията. 

В последващо лабораторно проучване, обхващащо 48 зайци, 95 % от ваксинираните с Eravac 
зайци са оцелели, в сравнение с 65 % от зайците, на които се прилага плацебо, след изкуствено 
заразяване с RHDV2 12 месеца след ваксинацията. 

Какви са рисковете, свързани с Eravac? 

Най-честите неблагоприятни реакции при Eravac (които е възможно да засегнат повече от 1 на 
10 зайци) са преходно повишаване на температурата малко над 40 ºC, което може да се 
наблюдава два-три дни след ваксинацията, и възли или подутини (по-малки от 2 cm по размер) 
на мястото на инжектиране. Леко повишената температура отминава от само себе си без 
лечение в рамките на 5 дни, а локалните реакции — в рамките на 24 часа. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

Случайното инжектиране може да причини силна болка и подуване, особено при инжектиране в 
става или пръст — това може да доведе до загуба на пръста, ако не бъде оказана незабавна 
медицинска помощ. При случайно самоинжектиране с този продукт трябва незабавно да се 
потърси медицинска помощ, дори да е инжектирано съвсем малко количество. Листовката за 
употреба трябва да се предостави на лекаря. Ако болката продължава повече от 12 часа след 
медицинския преглед, потърсете отново съвет от лекаря. 

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. 

Карентният срок за месото от зайци, третирани с Eravac, е нула дни, което означава, че не е 
необходим период на изчакване. 
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Защо Eravac е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Eravac са по-големи от 
рисковете, и препоръча Eravac да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Eravac: 

На 22 септември 2016 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Eravac, валиден в 
EС. 

Допълнителна информация за Eravac може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/eravac. 

Дата на последно актуализиране на текста декември 2019 г. 
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