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EIROPAS PUBLISKĀ NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (EPAR) 

NOBIVAC BB 

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

 
 

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā 
Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja veiktos pētījumus, pirms sniegt ieteikumus par šo 
zāļu lietošanu. 
Šis dokuments nevar aizstāt klātienes pārrunas ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas 
ziņas par Jūsu dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar savu veterinārārstu. Ja 
Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu 
(kas arī ir daļa no EPAR). 
 
 
Kas ir Nobivac Bb? 

 
Nobivac Bb ir vakcīna, kas satur dzīvu baktērijas Bordetella bronchiseptica celmu B-C2. 
Nobivac Bb ir sausa viela un šķīdinātājs, no kuriem pagatavo suspensiju ievadīšanai degunā. 
 
 

Kāpēc lieto Nobivac Bb? 
 
Nobivac Bb lieto kaķu vakcinēšanai no viena mēneša vecuma pret slimību (gripai līdzīgu 
saslimšanu), ko izraisa baktērija B. bronchiseptica. 
Kaķus vakcinē, ievadot vienā nāsī 0,2 ml lielu devu. Parasti imunitāte pret infekciju izveidojas 
apmēram pēc trim dienām un saglabājas līdz vienam gadam. 
 
 

Kā Nobivac Bb darbojas? 
 
Nobivac Bb ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, “apmācot” imūnsistēmu (ķermeņa dabīgo 
aizsardzību), kā aizsargāties pret slimību. Nobivac Bb satur dzīvas B. bronchiseptica veidu, ko 
sauc par B-C2 celmu. Kad kaķim ievada vakcīnu, imūnsistēma atpazīst baktēriju kā „svešu” 
un izveido pret to īpašu antivielu veidu. Turpmāk, kad imūnsistēma atkārtoti saskarsies ar šīm 
baktērijām, tā spēs veidot antivielas ātrāk. Dzīvo baktēriju celms, kas iekļauts Nobivac Bb, 
atšķiras no citiem B. bronchiseptica veidiem, jo tam trūkst noteiktas molekulas un tāpēc ir 
mazāk iespējama slimības izraisīšana. Tas padara tās piemērotas lietošanai vakcīnā. Vakcīnas 
pret B. bronchiseptica, kuras ievada degunā, lieto arī suņiem. 
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Kā noritēja Nobivac Bb izpēte? 
 
Nobivac Bb efektivitāti noskaidroja trijos galvenajos pētījumos, iesaistot dažādu šķirņu kaķus. 
Kaķus vakcinēja ar Nobivac Bb pirms pakļaušanas B. bronchiseptica savvaļas varianta 
iedarbībai. Nobivac Bb bija pirmā dzīvu B. bronchiseptica vakcīna, kas atļauta lietošanai 
kaķiem. 

 
 
Kāds ir Nobivac Bb iedarbīgums šajos pētījumos? 

 
Galvenie pētījumi pierādīja, ka Nobivac Bb efektīvi samazina B. bronchiseptica izraisītos 
simptomus. 
 
 

Kāds risks ir saistīts ar Nobivac Bb? 
 
Dažreiz novēro blakusparādības, tostarp šķaudīšanu, klepu un vājus un īslaicīgus izdalījumus 
no acīm un deguna. Dzīvniekiem, kam parādās smagākas pazīmes, var būt nepieciešama 
ārstēšana ar antibiotikām. 
 
 

Kāda piesardzība ir jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku? 
 
Šo vakcīnu drīkst ievadīt tikai veterinārārsti. Nejaušas ievadīšanas cilvēkiem gadījumā 
nekavējoties vērsieties pie ārsta un parādiet viņam lietošanas pamācību vai iepakojuma etiķeti. 
Lai arī cilvēkiem ar vāju imūnsistēmu risks inficēties ar B. bronchiseptica ir ārkārtīgi mazs, 
ieteicams kaķus, kas ir ciešā kontaktā ar tādiem cilvēkiem, nevakcinēt ar Nobivac Bb, jo šādi 
kaķi var ar pārtraukumiem izplatīt baktērijas līdz pat vienam gadam pēc vakcinācijas. 
 
 

Kāpēc Nobivac Bb tika apstiprinātas? 
 
Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvumi no Nobivac Bb pārsniedz lietošanas 
riskus. Ieguvumu un riska attiecība atrodama šī EPAR 6. modulī. 
 
 

Cita informācija par Nobivac Bb: 
 
Eiropas Komisija 2002. gada 10. septembrī izsniedza Nobivac Bb reģistrācijas apliecību, kas ir 
derīga visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam Intervet International B.V. Reģistrācijas apliecība 
tika pagarināta 2007. gada 25. septembrī. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir 
atrodama uz etiķetes/ārējā iepakojuma. 

 
 
 
Šis kopsavilkums pēdējo reizi tika atjaunināts 2007. gada 25. septembrī. 


