
 

 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union     

Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/563874/2016 
EMEA/V/C/004239 

Eravac (szczepionka przeciwko krwotocznej chorobie 
królików, inaktywowana) 
Przegląd wiedzy na temat leku Eravac i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest szczepionka Eravac i w jakim celu się ją stosuje? 

Eravac to szczepionka weterynaryjna stosowana u królików w celu ograniczenia ich śmiertelności z 
powodu choroby krwotocznej królików (ang. rabbit haemorrhagic disease, RHD) wywoływanej przez 
wariant wirusa RHD, nazywany wirusem RHD typu 2 (RHDV2). Jest to zwykle choroba śmiertelna, w 
wyniku której powstają skrzepy krwi. 

Wirus RHD typu 2 różni się od klasycznej postaci wirusa RHD dłuższym przebiegiem choroby, 
późniejszymi i bardziej rozciągniętymi w czasie przypadkami zgonów wśród populacji oraz większym 
nasileniem u młodych królików. 

Eravac zawiera jako substancję czynną inaktywowany wirus choroby krwotocznej królików typu 2, 
szczep V-1037. 

Jak stosować szczepionkę Eravac? 

Eravac jest dostępny w postaci wstrzyknięcia. Lek wydawany z przepisu lekarza. Szczepionkę podaje 
się królikom od 30. dnia życia w postaci pojedynczego wstrzyknięcia podskórnego po stronie klatki 
piersiowej. Działanie ochronne rozpoczyna się tydzień po szczepieniu i trwa 12 miesięcy. Króliki 
należy ponownie zaszczepić rok po szczepieniu. 

Więcej informacji znajduje się w ulotce dla informacyjnej. 

Jak działa szczepionka Eravac? 

Eravac jest szczepionką. Działanie szczepionek polega na przygotowywaniu układu odpornościowego 
(naturalny system obronny organizmu) do obrony przed konkretną chorobą. Eravac zawiera wirus 
choroby krwotocznej królików typu 2 (RDHV2), szczep V-1037, który został inaktywowany, a zatem 
nie może wywołać choroby. Po podaniu szczepionki Eravac królikowi układ odpornościowy zwierzęcia 
rozpoznaje wirusa w szczepionce jako strukturę „obcą” i wytwarza skierowane przeciwko niemu 
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przeciwciała. W przyszłości w przypadku kontaktu zaszczepionych królików z wirusem choroby 
krwotocznej królików typu 2 przeciwciała te wraz z innymi elementami układu odpornościowego będą 
w stanie niszczyć wirusa i pomagać w obronie organizmu przed chorobą. 

Eravac zawiera adiuwant (olej mineralny) mający na celu wzmocnienie odpowiedzi układu 
odpornościowego. 

Jakie korzyści ze stosowania szczepionki Eravac zaobserwowano w 
badaniach? 

Skuteczność szczepionki porównywano najpierw ze szczepionką placebo (pozorowaną) w trzech 
badaniach laboratoryjnych z udziałem 301 królików. Po szczepieniu króliki były sztucznie zakażone 
RHDV2. W badaniach wykazano skuteczność szczepionki w ograniczaniu śmiertelności zwierząt. W 
jednym z badań wszystkie króliki zaszczepione produktem Eravac przeżyły, w porównaniu z 37% 
współczynnikiem przeżycia w grupie zwierząt, które otrzymały placebo. W drugim badaniu 
przeżywalność królików zaszczepionych produktem Eravac wynosiła 93%, w porównaniu z 50% w 
przypadku zwierząt, które otrzymały placebo. W trzecim badaniu wszystkie króliki zaszczepione 
produktem Eravac przeżyły, w porównaniu z królikami w grupie kontrolnej, gdzie przeżywalność 
królików sztucznie zakażonych RHDV2 zanotowano na poziomie niższym niż 70%. 

W późniejszym badaniu laboratoryjnym z udziałem 48 królików przeżyło 95% królików szczepionych 
produktem Eravac, w porównaniu z 65% królików, którym podano placebo, po sztucznym zakażeniu 
RHDV2 12 miesięcy po szczepieniu. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem szczepionki Eravac? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Eravac (mogące wystąpić u więcej 
niż 1 zwierzęcia na 10) to krótkotrwały wzrost temperatury do nieco powyżej 40ºC, który może 
wystąpić w ciągu dwóch lub trzech dni po zaszczepieniu oraz guzki lub opuchlizna (o średnicy 
mniejszej niż 2 cm) w miejscu wstrzyknięcia. Lekki wzrost temperatury samoistnie zanika po bez 
leczenia po 5 dniach, a reakcje miejscowe ustępują samoistnie w ciągu 24 godzin. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

Przypadkowe wstrzyknięcie może spowodować silny ból i obrzęk, szczególnie w przypadku 
wstrzyknięcia do stawu lub palca – może to prowadzić do utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona 
natychmiastowa pomoc lekarska. Jeżeli produkt zostanie przypadkowo wstrzyknięty człowiekowi, 
nawet w bardzo niewielkiej ilości, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza oraz przedstawić 
lekarzowi ulotkę informacyjną. Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po badaniu lekarskim, 
należy ponownie zwrócić się do lekarza. 

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności? 

Okres karencji to czas po podaniu szczepionki, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać 
ubojowi, a mięso może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. 

Okres karencji na mięso pochodzące od królików szczepionych produktem Eravac wynosi „zero” dni, 
co oznacza, że nie ma obowiązkowego czasu oczekiwania. 
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Na jakiej podstawie szczepionka Eravac jest dopuszczona do obrotu w UE? 

Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że korzyści ze stosowania produktu Eravac przewyższają 
ryzyko i może on być dopuszczony do stosowania w UE. 

Inne informacje dotyczące szczepionki Eravac 

W dniu 22 września 2016 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla szczepionki Eravac, 
ważne w całej Unii Europejskiej. 

Dalsze informacje dotyczące szczepionki Eravac znajdują się na stronie internetowej Agencji pod 
adresem: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/eravac. 

Data ostatniej aktualizacji: 12.2019. 
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