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Purevax Rabies (rekombinēts kanārijputnu baku vīruss 
(vCP65)) 
Purevax Rabies pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES? 

Kas ir Purevax Rabies un kāpēc tās lieto? 

Purevax Rabies ir veterinārā vakcīna, ko lieto, lai pasargātu kaķus no 12 nedēļu vecuma pret 
trakumsērgas infekciju. Tā satur trakumsērgas rekombinētu kanārijputnu baku vīrusu (vCP65).  

Kā lieto Purevax Rabies? 

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti. 

Purevax Rabies ir šķidra suspensija injekcijām zem ādas. Pirmā injekcija jāievada kaķiem, kas 
sasnieguši vismaz 12 nedēļu vecumu. Aizsardzība sākas vismaz četras nedēļas pēc injekcijas un 
saglabājas vienu gadu. Kaķiem katru gadu ir jāveic revakcinācija. 

Papildu informāciju par Purevax Rabies lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai sazināties ar 
veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kā Purevax Rabies darbojas? 

Purevax Rabies ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, “apmācot” imūnsistēmu (organisma dabīgo 
aizsargspēju) aizsargāties pret slimībām. Vakcīnas celms vCP65 vakcīnā Purevax Rabies ir “nesējs” – 
kanārijputnu vīruss, kurā ievadīts gēns, ar kura palīdzību tas iegūst spēju ražot trakumsērgas vīrusa 
daļu, ko dēvē par “glikoproteīnu G”. Kanārijputnu baku vīrusi neizplatās un nevairojas kaķa organismā, 
bet veido glikoproteīnu G no trakumsērgas vīrusa. 

Kad kaķim ievadīta vakcīna, imūnsistēma atpazīst trakumsērgas glikoproteīnu G kā “svešu” un veido 
pret to antivielas. Turpmāk, saskaroties ar trakumsērgas vīrusu, imūnsistēma spēs ātrāk izstrādāt 
antivielas, un tas palīdzēs nodrošināt aizsardzību pret trakumsērgas infekcijas izraisīto mirstību. 

Kādi Purevax Rabies ieguvumi atklāti pētījumos? 

Tika veikta virkne pētījumu ar kaķēniem un kaķiem, tostarp laboratorijas pētījumi un lauka 
izmēģinājumi, novērtējot Purevax Rabies lietošanu atsevišķi vai kombinācijā ar citām kaķu vakcīnām 
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primārajai vakcinācijai un revakcinācijai. Galvenais efektivitātes rādītājs bija vakcīnas spēja aktivizēt 
imunitāti pret trakumsērgu. 

Laboratorijas pētījumos noskaidroja, ka Purevax Rabies var nodrošināt aizsardzību pret trakumsērgu, 
un ka šī aizsardzība saglabājas līdz vienam gadam. Lauka pētījumu rezultāti liecināja, ka šī vakcīna ir 
nekaitīga un izraisa ievērojamu trakumsērgas antivielu pieaugumu. Šī vakcīna var stimulēt 
imūnreakciju kaķiem, kuri saņēmuši primāro vakcināciju ar citu trakumsērgas vakcīnu. 

Kāds risks pastāv, lietojot Purevax Rabies? 

Dažkārt kaķiem iespējama īslaicīga viegla apātija (intereses zudums par apkārtni) un viegli izteikta 
anoreksija (ēstgribas zudums), kā arī hipertermija (paaugstināta ķermeņa temperatūra) vienu vai 
divas dienas. Iespējama vietēja reakcija injekcijas vietā ar nelielām sāpēm pieskaroties, vai tūsku 
(pietūkumu), kas izzūd vienas vai divu nedēļu laikā. Pilns visu Purevax Rabies izraisīto blakusparādību 
saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā. 

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

Zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī Purevax Rabieslietošanas instrukcija, tostarp 
attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un dzīvnieku īpašniekiem 
vai turētājiem. 

Pierādīts, ka rekombinantie kanārijputnu baku vīrusi, piemēram, Purevax Rabies sastāvā esošie 
kanārijputnu baku vīrusi ir droši cilvēkiem. Var rasties ar pašu injekciju saistītas pārejošas vāji izteiktas 
vietējas vai vispārīgas nevēlamas reakcijas. Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklējiet 
medicīnisko palīdzību un uzrādiet lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. 

Kāpēc Purevax Rabies tika reģistrēta ES? 

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

Cita informācija par Purevax Rabies 

2011. gada 18. februārī Purevax Rabies tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES.  

Sīkāka informācija par Purevax Rabies ir atrodama aģentūras tīmekļa 
vietnē:ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rabies.  

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2020. gada novembrī. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rabies

	Kas ir Purevax Rabies un kāpēc tās lieto?
	Kā lieto Purevax Rabies?
	Kā Purevax Rabies darbojas?
	Kādi Purevax Rabies ieguvumi atklāti pētījumos?
	Kāds risks pastāv, lietojot Purevax Rabies?
	Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?
	Kāpēc Purevax Rabies tika reģistrēta ES?
	Cita informācija par Purevax Rabies

