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Librela (bedinvetmabs) 
Librela pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Librela un kāpēc tās lieto? 

Librela ir veterinārās zāles, ko lieto ar osteoartrītu saistītu sāpju atvieglošanai suņiem. Tās satur aktīvo 
vielu bedinvetmabu. 

Kā lieto Librela? 

Librela ir šķīdums injekcijām zem ādas. Ieteicamā deva ir atkarīga no suņa ķermeņa masas, un to 
ievada vienreiz mēnesī. Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti. 

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

Kā Librela darbojas? 

Librela aktīvā viela ir bedinvetmabs, monoklonāla antiviela (olbaltumvielas veids), kas izstrādāta, lai 
atpazītu olbaltumvielu, ko dēvē par nervu augšanas faktoru (NGF), un piesaistītos tai. Pēc piesaistīšanās 
tas neļauj NGF piesaistīties tā receptoriem (mērķiem) uz nervu šūnām un pārtrauc sāpju signālu 
pārraidi. Tas palīdz remdēt sāpes. 

Kādi Librela ieguvumi atklāti pētījumos? 

Lai pierādītu Librela efektivitāti, veica divus lauka pētījumus. 

Pirmajā pētījumā bija iesaistīti 287 dažādu šķirņu suņi ES. Visiem suņiem bija osteoartrīts, un viņi 
saņēma Librela vai placebo (neīstu ārstēšanas līdzekli). Galvenais iedarbīguma rādītājs bija sāpju 
rādītājs 28 dienas pēc ārstēšanas, ko vērtēja, izmantojot tā dēvēto Canine Brief Pain Inventory (Suņu 
īsa sāpju uzskaite) (CBPI). Turklāt veterinārārsti vērtēja suņu reproduktīvo spēju, sāpes, pieskaroties vai 
kustinot suņu ekstremitātes, un vispārējo suņu stāvokli mobilitātes ziņā. 

Rezultāti liecināja par sāpju intensitātes mazināšanos 43,5 % ar Librela ārstēto suņu, salīdzinot ar 
16,9 % suņu, kuriem ievadīja placebo. Turklāt veterinārārstu veiktajā pārbaudē konstatēja nozīmīgu 
uzlabojumu ar Librela ārstētajā grupā, salīdzinot ar placebo grupu. 

Otrajā lauka pētījumā, kas tika veikts ASV, 135 suņi tika ārstēti ar Librela, bet 137 suņi saņēma 
placebo. Ārstēšanas sekmīgs rezultāts tika sasniegts 47,4 % ar Librela ārstēto suņu, salīdzinot ar 
36,6 % ar placebo ārstēto suņu. 
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Kāds risks pastāv, lietojot Librela? 

Visbiežākās Librela blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 no 1000 
dzīvniekiem) ir vieglas reakcijas injekcijas vietā (piemēram, pietūkums un karstuma sajūta). 

Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu skatīt Librela lietošanas instrukcijā. 

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

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

Nejaušas pašinjicēšanas gadījumā var attīstīties paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp anafilakse. 
Atkārtota pašinjicēšana var palielināt paaugstinātas jutības reakciju risku. 

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

Kāpēc Librela  tika reģistrētas ES? 

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

Cita informācija par Librela 

Librela 2020. gada 10. novembrī tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES. 

Sīkāka informācija par Librela ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/librela. 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2021. gada aprīlī. 
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