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Equilis Te (stingumkrampju toksoīds) 
Equilis Te pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Equilis Te un kāpēc tās lieto? 

Equilis Te ir veterināra vakcīna, ko lieto aizsardzībai pret stingumkrampjiem zirgiem no sešu mēnešu 
vecuma mirstības profilaksei. Stingumkrampji ir akūta, bieži letāla slimība, ko izraisa baktērijas 
Clostridium tetani producēts neirotoksīns. Slimībai, kas parasti izplatās no piesārņotiem ievainojumiem, 
raksturīgs vispārējs stingums (stīvums) un konvulsīvas muskuļu spazmas. Pret stingumkrampjiem 
visuzņēmīgākā suga ir zirgi. Šīs zāles satur aktīvo vielu stingumkrampju toksoīdu. 

Kā lieto Equilis Te? 

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti. 

Vakcīnu ievada muskulī injekcijas veidā. Zirgiem jāsaņem pirmreizējā vakcinācija, kas sastāv no divām 
injekcijām ar četru nedēļu starplaiku. Lai saglabātu aizsardzību pret stingumkrampjiem, zirgiem 
jāsaņem revakcinācija. Pirmā revakcinācija jāsaņem ne vēlāk par 17 mēnešiem pēc sākotnējās 
vakcinācijas. Pēc tam ieteicamais maksimālais intervāls ir divi gadi.  

Papildu informāciju par Equilis Te lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai sazināties ar 
veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kā Equilis Te darbojas? 

Equilis Te ir vakcīna, kas satur attīrītu stingumkrampju toksoīdu. Toksoīds ir toksīns, kas apstrādāts, lai 
mazinātu tā toksisko iedarbību, bet saglabātu tā antigēnās īpašības.   

Vakcīnas darbojas, “apmācot” imūnsistēmu (organisma dabīgo aizsargspēju) aizsargāties pret 
slimībām. Ievadot vakcīnu zirgiem, tā palīdz dzīvnieku imūnsistēmai ātrāk reaģēt, kad dzīvnieks nonāk 
saskarē ar Clostridium tetani baktēriju. Tas palīdz aizsargāties pret stingumkrampjiem. Vakcīna satur 
arī “adjuvantu” labākas imūnreakcijas stimulēšanai. 
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Kādi Equilis Te ieguvumi atklāti pētījumos? 

Equilis Te drošumu pētīja vairākos pētījumos laboratorijas un lauka apstākļos lielam skaitam zirgu 
vecumā no diviem gadiem. Visus pētījumus veica ar Equilis Prequenza Te (sk. turpmāk). Secināja, ka 
zāļu panesamība ir laba dažāda vecuma zirgiem. Veica arī pētījumus ar grūsnām ķēvēm. Pēc 
vakcinācijas dažādos grūsnības laikos nenovēroja negatīvu ietekmi uz ķēvju grūtniecību, atnešanos un 
pēcnācējiem.  

Equilis Te efektivitāti pētīja vairākos pētījumos laboratorijas un lauka apstākļos. Pētījumu lielāko daļu 
veica ar Equilis Prequenza Te, kas ir vakcīna aizsardzībai pret zirgu gripu, kā arī pret 
stingumkrampjiem. Ētisku apsvērumu dēļ neveica provocējošas ekspozīcijas (inficēšanas) 
eksperimentus pret stingumkrampjiem. Galvenais efektivitātes rādītājs bija aizsargājošu antivielu 
līmeņu producēšana pret stingumkrampju toksoīdu pēc vakcinācijas. 

Pētījumos pierādīja Equilis Te vakcīnas efektivitāti pret stingumkrampjiem mirstības profilaksei zirgiem 
no sešu mēnešu vecuma. Aizsardzība zirgiem izstrādājās divas nedēļas pēc sākotnējās vakcinācijas. 
Aizsardzības ilgums pret stingumkrampjiem bija 17 mēneši pēc sākotnējās vakcinācijas un 24 mēneši 
pēc pirmās revakcinācijas. 

Kāds risks pastāv, lietojot Equilis Te? 

Injekcijas vietā var veidoties pietūkums (līdz 5 cm diametrā) gan kā difūzs ciets, gan mīksts 
pietūkums. Paredzams, ka pietūkums divu dienu laikā samazināsies. Reizēm var būt sāpes injekcijas 
vietā. Dažos gadījumos var attīstīties drudzis uz vienu dienu, īpašos apstākļos – līdz trim dienām.  

Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Equilis Te, skatīt zāļu lietošanas 
instrukcijā. 

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

Nejaušas pašinjicēšanas gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam 
lietošanas instrukcija vai marķējums. 

Kāds ir ierobežojumu periods produktīvajiem dzīvniekiem? 

Ierobežojumu periods ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas brīža līdz dzīvnieka kaušanai un 
gaļas lietošanai cilvēku uzturā. Zāļu izdalīšanās periods ir nulle dienas. 

Kāpēc Equilis Te tika reģistrētas ES? 

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

Cita informācija par Equilis Te 

Equilis Te 2005. gada 8. jūlijā tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES.  

Sīkāka informācija par Equilis Te ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/equilis-te 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2020. gada novembrī. 

http://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/equilis-te
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