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Eurican Herpes 205 (suņu herpes vīrusa (F205 celma) 
antigēni) 
Eurican Herpes 205 pārskats un kāpēc tā ir reģistrēta ES 

Kas ir Eurican Herpes 205 un kāpēc to lieto? 

Eurican Herpes 205 ir veterināra vakcīna, ko lieto grūsnu kuču imunizēšanai, lai novērstu pirmajās 
dzīves dienās iegūta suņu herpes vīrusa infekciju radītu mirstību, klīniskās pazīmes un bojājumus to 
kucēniem. 

Eurican Herpes 205 satur aktīvo vielu suņu herpes vīrusa (F205 celma) antigēnus. 

Kā lieto Eurican Herpes 205? 

Eurican Herpes 205 ir pieejama pulvera un šķīstošā formā, no kuras sagatavo emulsiju, lai to injicētu 
zem ādas. Tās var iegādāties tikai pret recepti.  

Eurican Herpes 205 ievada divās 1 ml injekcijās. Pirmo injekciju ievada, kad kuce meklējas, vai 7-
10 dienas pēc pārošanās datuma. Otro injekciju ievada 1 līdz 2 nedēļas pirms paredzamā dzemdību 
datuma. Šādā veidā kuci atkārtoti vakcinē katras grūtniecības laikā. 

Papildu informāciju par Eurican Herpes 205 lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai sazināties ar 
veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kā Eurican Herpes 205 darbojas? 

Eurican Herpes 205 satur nelielu daudzumu suņu herpes vīrusa antigēnu. Injicējot vakcīnu, šī nelielā 
ekspozīcija palīdz suņa imūnsistēmai izstrādāt suņu herpes vīrusa antivielas un neitralizēt vīrusu. Pēc 
vakcinācijas kuces šīs antivielas ar jaunpienu nodod kucēniem. Vēlāk saskaroties ar suņu herpes 
vīrusu, kucēni vai nu neinficēsies, vai arī infekcija būs vieglākā formā. Eurican Herpes 205 ir paredzēts, 
lai dzīves pirmajās dienās pasargātu kucēnus no šīs infekcijas. 

 Kādi Eurican Herpes 205 ieguvumi atklāti pētījumos? 

Eurican Herpes 205 ir pētīta trīs laboratoriskos pētījumos un divos laukizmēģinājumos. Vienā 
laukizmēģinājumā tika noteikta seroloģiskā reakcija (antivielu izstrādāšana). Otrā laukizmēģinājumā 
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tika veikts pētījums par vakcinācijas ietekmi uz kuču spēju vairoties inficētā suņaudzētavā. Pirmajā 
laboratoriskajā pētījumā tika pētīta aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamā deva. Otrais pētījums 
tika veikts, lai pierādītu vakcinētu kuču kucēnu aizsardzību pret suņu herpes vīrusu. Šajā pētījumā 
Eurican Herpes 205 vakcinācijas rezultāti tika salīdzināti ar rezultātiem bez vakcinācijas (kontroles 
grupu). Pēdējā pētījumā tika atklāts, ka antivielu inducēšana ir ekvivalenta, ja kuces tiek vakcinētas, 
kad tās meklējas, vai 7-10 dienas pēc pārošanās. 

Eurican Herpes 205 uzrādīja labu aizsardzību pret suņu herpes vīrusu. Pētījumā, kurā tika pētīta 
vakcinētu kuču kucēnu aizsardzība pret suņu herpes vīrusu, izdzīvoja vairāk nekā 80 % vakcinēto kuču 
kucēnu. 

Kāds risks pastāv, lietojot Eurican Herpes 205? 

Eurican Herpes 205 injicēšana 10 % dzīvnieku var izraisīt īslaicīgu tūsku (šķidruma uzkrāšanos zem 
ādas) injicēšanas vietā. Šī blakusparādība parasti izzūd vienas nedēļas laikā. Retos gadījumos var 
rasties paaugstinātas jutības (alerģiskas) reakcijas, kurām nepieciešama ārstēšana. 

Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Eurican Herpes 205, skatīt zāļu lietošanas 
instrukcijā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Eurican Herpes 205 satur minerāleļļu. Nejauša injicēšana var izsaukt stipras sāpes un pietūkumu, jo 
īpaši, ja injekcija izdarīta locītavā vai pirkstā. Retos gadījumos tā var izraisīt pirksta zudumu. Ja kādam 
nejauši ir injicētas šīs zāles, nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība pat ļoti neliela daudzuma 
injicēšanas gadījumā. Jāparāda ārstam lietošanas instrukcija. Ja sāpes turpinās ilgāk par 12 stundām 
pēc medicīniskās izmeklēšanas, pie ārsta jāvēršas atkārtoti. 

Kāpēc Eurican Herpes 205 tika reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Eurican Herpes 205, pārsniedz šo zāļu radīto risku 
un zāles var reģistrēt lietošanai ES. 

Cita informācija par Eurican Herpes 205 

2001. gada 26. martā Eurican Herpes 205 tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES.  

Sīkāka informācija par Eurican Herpes 205 ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/eurican-herpes-205 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2020. gada martā. 
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