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Eravac (vakcina nuo triušių hemoraginės ligos, 
inaktyvinta) 
Eravac ir jo registracijos motyvų ES apžvalga 

Kas yra Eravac ir kam jis naudojamas? 

Eravac – tai veterinarinė vakcina, naudojama triušiams siekiant sumažinti 2 tipo triušių hemoraginės 
ligos viruso (RHDV2) sukeliamų gaišimų skaičių. Dėl susiformuojančių kraujo krešulių ši liga paprastai 
yra mirtina. 

2 tipo RHD virusas skiriasi nuo klasikinio RHD viruso tuo, kad jo sukeliamos ligos eiga yra ilgesnė, 
nuo jo gyvūnai nugaišta vėliau ir per ilgesnį laikotarpį ir jis labiau veikia jaunus triušius. 

Eravac sudėtyje yra veikliosios medžiagos inaktyvintų V-1037 padermės 2 tipo triušių hemoraginės 
ligos virusų. 

Kaip naudoti Eravac? 

Eravac tiekiamas injekcinio tirpalo forma, ir jo galima įsigyti tik pateikus receptą. Šia vakcina triušiai 
vakcinuojami nuo 30 dienų, atliekant vieną injekciją po oda krūtinės šone. Imunitetas susidaro per 
savaitę nuo vakcinacijos ir išlieka 12 mėnesių. Po metų triušiai turėtų būti pakartotinai vakcinuojami. 

Daugiau informacijos pateikta informaciniame lapelyje. 

Kaip veikia Eravac? 

Eravac yra vakcina. Vakcinos „išmoko“ imuninę (natūralios organizmo apsaugos) sistemą apsiginti 
nuo ligos. Eravac sudėtyje yra V-1037 padermės 2 tipo triušių hemoraginės ligos virusų (RHDV2), 
kurie inaktyvinami, kad negalėtų sukelti ligos. Vakcinuotų triušių imuninė sistema atpažįsta vakcinos 
virusą kaip svetimkūnį ir ima gaminti jį veikiančius antikūnus. 2 tipo triušių hemoraginės ligos virusui 
vėl patekus į triušių organizmą, šie antikūnai kartu su kitais imuninės sistemos komponentais galės 
sunaikinti virusą ir padės apsisaugoti nuo ligos. 

Eravac sudėtyje yra adjuvanto (mineralinio aliejaus), kuris sustiprina imuninę reakciją. 
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Kokia Eravac nauda nustatyta tyrimuose? 

Vakcinos veiksmingumas iš pradžių buvo lyginamas su placebo (preparato be veikliosios medžiagos) 
atliekant tris laboratorinius tyrimus su 301 triušiu. Po vakcinacijos triušiai buvo dirbtinai užkrėsti 
RHDV2. Tyrimai patvirtino, kad vakcina veiksmingai sumažino nugaišusių gyvūnų skaičių. Viename 
tyrime išgyveno visi Eravac vakcinuoti triušiai, o placebu vakcinuotų triušių grupėje – 37 proc. triušių. 
Atliekant antrąjį tyrimą, Eravac vakcinuotų triušių išgyvenamumas siekė 93 proc., palyginti su 
50 proc. placebo grupėje. Trečiajame tyrime išgyveno visi Eravac vakcinuoti triušiai, palyginti su 
mažiau nei 70 proc. kontrolinės grupės triušių, kai triušiai buvo dirbtinai užkrėsti RHDV2 praėjus 
devyniems mėnesiams po vakcinacijos. 

Atlikus vėlesnį laboratorinį tyrimą su 48 triušiais, po dirbtinės RHDV2 infekcijos praėjus 12 mėnesių 
po vakcinacijos išgyveno 95 proc. Eravac vakcinuotų triušių, palyginti su 65 proc. placebą vartojusių 
triušių. 

Kokia rizika siejama su Eravac naudojimu? 

Dažniausi Eravac šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti daugiau kaip 1 triušiui iš 10) yra 
trumpalaikis kūno temperatūros padidėjimas iki šiek tiek daugiau nei 40 ºC, kuris gali pasireikšti 
praėjus 2–3 dienoms po vakcinacijos, ir mazgeliai arba tynis (mažesnis nei 2 cm dydžio) injekcijos 
vietoje. Šis nedidelis temperatūros pakilimas išnyksta savaime be gydymo per 5 dienas, o vietinės 
reakcijos – per 24 valandas. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Atsitiktinai su(si)švirkštus vaisto, gali pasireikšti stiprus skausmas ir patinimas, ypač jei vaisto 
su(si)švirkščiama į sąnarį ar pirštą; nesuteikus skubios medicininės pagalbos, dėl to galima netekti 
piršto. Atsitiktinai į(si)švirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio vaisto, būtina nedelsiant kreiptis 
medicininės pagalbos. Gydytojui reikia parodyti informacinį lapelį. Jeigu po medicininės apžiūros 
skausmas nepraeina ilgiau kaip 12 val., reikia pakartotinai kreiptis į gydytoją. 

Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui? 

Išlauka – tai laikas, kurį, panaudojus vaistą gyvūnui, jo negalima skersti ir jo mėsos vartoti žmonių 
maistui. 

Išlauka Eravac skiepytų triušių mėsai yra nulis parų, o tai reiškia, kad jų produktus galima vartoti iš 
karto. 

Kodėl Eravac buvo patvirtintas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Eravac nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir jis gali būti 
registruotas vartoti ES. 
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Kita informacija apie Eravac 

Visoje ES galiojantis Eravac registracijos pažymėjimas suteiktas 2016 m. rugsėjo 22 d. 

Daugiau informacijos apie Eravac rasite Agentūros tinklalapyje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/eravac. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. gruodžio mėn. 
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