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Purevax Rabies (ιός ευλογιάς του καναρινιού 
ανασυνδυασμένος με ιό της λύσσας (vCP65)) 
Ανασκόπηση του Purevax Rabies και για ποιον λόγο έλαβε άδεια κυκλοφορίας 
στην ΕΕ 

Τι είναι το Purevax Rabies και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το Purevax Rabies είναι κτηνιατρικό εμβόλιο το οποίο χορηγείται σε γάτες από την ηλικία των 12 
εβδομάδων για την προστασία τους από λοίμωξη από τον ιό της λύσσας. Περιέχει ιό της ευλογιάς του 
καναρινιού ανασυνδυασμένο με ιό της λύσσας (vCP65).  

Πώς χρησιμοποιείται το Purevax Rabies; 

Το φάρμακο χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. 

Το Purevax Rabies είναι ενέσιμο εναιώρημα για υποδόρια χορήγηση. Η πρώτη ένεση χορηγείται σε γάτες 
ηλικίας τουλάχιστον 12 εβδομάδων. Η προστασία ξεκινάει το αργότερο τέσσερις εβδομάδες μετά την 
ένεση και διαρκεί ένα έτος. Οι γάτες πρέπει να επανεμβολιάζονται κάθε χρόνο. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Purevax Rabies, διαβάστε το φύλλο οδηγιών 
χρήσης ή επικοινωνήστε με τον κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό σας. 

Πώς δρα το Purevax Rabies; 

Το Purevax Rabies είναι εμβόλιο. Τα εμβόλια δρουν «διδάσκοντας» στο ανοσοποιητικό σύστημα (τη 
φυσική άμυνα του οργανισμού) πώς να αμύνεται ενάντια στις νόσους. Το εμβολιακό στέλεχος vCP65 
που περιέχει το Purevax Rabies είναι «φορέας» του ιού ευλογιάς καναρινιού στο οποίο έχει προστεθεί το 
γονίδιο της γλυκοπρωτεΐνης G, το οποίο το καθιστά ικανό να παράγει μέρος του ιού της λύσσας. Οι ιοί 
της ευλογιάς του καναρινιού δεν εξαπλώνονται ούτε πολλαπλασιάζονται στις γάτες αλλά παράγουν τη 
γλυκοπρωτεΐνη G του ιού της λύσσας. 

Όταν το εμβόλιο χορηγείται σε μια γάτα, το ανοσοποιητικό σύστημα αναγνωρίζει τη γλυκοπρωτεΐνη G 
της λύσσας ως «ξένο σώμα» και παράγει αντισώματα εναντίον της. Όταν μεταγενέστερα το 
ανοσοποιητικό σύστημα εκτεθεί στον ιό της λύσσας, θα είναι σε θέση να παράγει αντισώματα ταχύτερα, 
βοηθώντας στην προστασία από τη θνησιμότητα εξαιτίας της λοίμωξης από τον ιό της λύσσας. 
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Ποια είναι τα οφέλη του Purevax Rabies σύμφωνα με τις μελέτες; 

Διενεργήθηκε σειρά μελετών, εργαστηριακών και σε πραγματικές συνθήκες, σε γάτες μικρότερης και 
μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίες εξέτασαν το Purevax Rabies, χορηγούμενο είτε μόνο του είτε μαζί με 
άλλα εμβόλια για γάτες, στο πλαίσιο αρχικού ή αναμνηστικού εμβολιασμού. Ο κύριος δείκτης μέτρησης 
της αποτελεσματικότητας ήταν η ικανότητα του εμβολίου να προκαλέσει ανοσία κατά της λύσσας. 

Οι εργαστηριακές μελέτες έδειξαν ότι το Purevax Rabies μπορεί να παρέχει προστασία κατά της λύσσας, 
η οποία διαρκεί έως ένα έτος. Οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες έδειξαν ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές 
και ότι προκαλεί σημαντική αύξηση αντισωμάτων κατά της λύσσας. Το εμβόλιο μπορεί να ενισχύσει την 
απόκριση του ανοσοποιητικού σε γάτες στις οποίες έχει χορηγηθεί αρχικός εμβολιασμός με άλλο εμβόλιο 
κατά της λύσσας. 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Purevax Rabies; 

Περιστασιακά, οι γάτες μπορεί να εμφανίσουν παροδική ελαφριά απάθεια (απώλεια ενδιαφέροντος για 
ό,τι συμβαίνει γύρω τους) και ήπια ανορεξία (απώλεια όρεξης), καθώς και υπερθερμία (αυξημένη 
θερμοκρασία σώματος) η οποία διαρκεί μία ή δύο ημέρες. Στο σημείο της ένεσης ενδέχεται να 
εμφανιστεί τοπική αντίδραση με συμπτώματα όπως ελαφρύς πόνος κατά την ψηλάφηση ή οίδημα 
(πρήξιμο), τα οποία υποχωρούν σε μία ή δύο εβδομάδες το πολύ. Ο πλήρης κατάλογος των 
ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν με το Purevax Rabies 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 Purevax 
Rabies συμπεριλήφθηκαν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια καθώς και τις κατάλληλες 
προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους 
κατόχους ή εκτροφείς ζώων. 

Οι ανασυνδυασμένοι ιοί της ευλογιάς καναρινιού, όπως αυτοί που περιέχονται στο Purevax Rabies, είναι 
γνωστό ότι είναι ασφαλείς για τους ανθρώπους. Μπορεί να παρατηρηθούν παροδικές ήπιες τοπικές ή 
γενικές παρενέργειες που οφείλονται στην ένεση. Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης, αναζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή επιδεικνύοντας στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του 
φαρμάκου. 

Για ποιους λόγους δόθηκε άδεια κυκλοφορίας στο Purevax Rabies; 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι τα οφέλη του Purevax Rabies υπερτερούν των 
κινδύνων που συνδέονται με αυτό και μπορεί να χορηγηθεί άδεια για χρήση του εν λόγω φαρμάκου 
στην ΕΕ. 

Λοιπές πληροφορίες για το Purevax Rabies 

Στις 18 Φεβρουαρίου 2011 χορηγήθηκε στο Purevax Rabies άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε 
ολόκληρη την ΕΕ.  

Περισσότερες πληροφορίες για το Purevax Rabies διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, 
στη διεύθυνση ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rabies.  

Τελευταία ενημέρωση της ανασκόπησης: 11-2020. 
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