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Equilis StrepE (levende deletionsmutant Streptococcus 
equi stamme TW928) 
Oversigt over Equilis StrepE, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Equilis StrepE, og hvad anvendes det til? 

Equilis StrepE er en veterinær vaccine, der anvendes til at beskytte heste mod luftvejssygdom 
forårsaget af Streptococcus equi. Den meget smitsomme og almindelige sygdom, som denne bakterie 
medfører, kaldes kværke. Ved kværke kan lymfeknuderne i hovedet blive så store, at de blokerer 
hestens luftveje, så den får svært ved trække vejret. Sygdommen er meget smitsom, og 
bakterieinfektionen er almindelig hos heste. Equilis StrepE reducerer de kliniske tegn på sygdommen 
og forekomsten af lymfeknudeabscesser (ophobning af pus). 

Equilis StrepE indeholder det aktive stof levende deletionsmutant Streptococcus equi stamme TW928.  

Hvordan anvendes Equilis StrepE? 

Equilis StrepE fås som en frysetørret pellet (et lyofilisat), der blandes til en suspension, som gives ved 
indsprøjtning. Vaccinen udleveres kun på recept. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Equilis StrepE, kan du læse indlægssedlen eller 
kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvordan virker Equilis StrepE? 

Equilis StrepE er en vaccine. Vacciner virker ved at "lære" immunsystemet (kroppens naturlige 
forsvar), hvordan det skal forsvare kroppen mod sygdomme. Equilis StrepE indeholder små mængder 
af bakterien S. equi. Når en hest vaccineres, opfatter hestens immunsystem bakterien som "fremmed" 
og danner antistoffer mod den. Derefter vil immunsystemet fremover kunne danne antistoffer 
hurtigere, når det møder den samme bakterie igen. Der er fjernet nogle gener i bakteriestammen i 
Equilis StrepE, så den ikke vokser så godt i hestens krop og dermed er mindre tilbøjelig til at forårsage 
sygdom. Dette gør den egnet til brug i en vaccine. 
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 Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Equilis StrepE? 

Vaccinen gives som en injektion på 0,2 ml på indersiden af overlæben. Virkningen ved Equilis StrepE 
er undersøgt i sikkerhedsstudier og i et hovedstudie i felten. Hestene havde ikke tidligere haft nogen 
sygdom, ej heller kværke, og var aldrig blevet vaccineret. Resultaterne af sikkerhedsstudierne viste, at 
Equilis StrepE er sikker for heste i alderen 4 måneder og derover, idet de lokale og systemiske 
reaktioner efter enkeltdoser, gentagne doser og overdosering var acceptable. Heste i alderen 
4 måneder og derover bør have en ny injektion 4 uger senere. Alle heste bør revaccineres hver 
3. måned for at opretholde immuniteten. Equilis StrepE er kun til brug hos raske heste, der har risiko 
for at blive smittet med S. equi som følge af kontakt med heste fra områder, hvor bakterien er til 
stede. 

Studierne viste, at Equilis StrepE er effektivt til aktiv immunisering af heste i alderen 4 måneder og 
derover mod Streptococcus equi med henblik på at reducere de kliniske tegn og forekomsten af 
lymfeknudeabscesser. Færre af de heste, der blev vaccineret med Equilis StrepE, havde symptomer på 
kværke. De havde også færre abscesser og færre forstørrede lymfeknuder. 

Hvilke risici er der forbundet med Equilis StrepE? 

Kun raske heste, der har risiko for at blive smittet, bør vaccineres. Efter injektionen vil der udvikles 
hævelse på injektionsstedet inden for fire timer, og injektionsstedet kan blive varmt eller smertefuldt. 
Reaktionen er størst 2-3 dage efter injektionen, men det berørte område bør ikke være større end 
3x8 cm. Hævelsen bør fortage sig i løbet af tre uger og bør ikke have nogen indvirkning på hestens 
appetit eller give den ubehag. I meget sjældne tilfælde kan en absces og flåd udvikles på 
injektionsstedet, og lymfeknuderne i hovedet kan blive større, hvilket kan være kortvarigt smertefuldt.  

En stigning i kropstemperatur på op til 2 °C kan forekomme på vaccinationsdagen. I sjældne tilfælde 
kan der ses appetitløshed, feber og rysten. I meget sjældne tilfælde kan hesten udvikle depression. 

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Equilis StrepE fremgår af 
indlægssedlen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Ved utilsigtet selvinjektion, som kan medføre betændelse med svære smerter og hævelse, bør der 
straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen, også selvom det kun 
drejer sig om en lille mængde. 

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan 
slagtes, og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. Tilbageholdelsestiden for kød fra heste, der 
behandles med Equilis StrepE, er nul dage. 

Hvorfor blev Equilis StrepE godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur besluttede, at fordelene ved Equilis StrepE opvejer risiciene, og at 
det kan godkendes til anvendelse i EU. 
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Andre oplysninger om Equilis StrepE 

Equilis StrepE fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 7. maj 2004.  

Yderligere information om Equilis StrepE findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/equilis-strepe. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i 11-2020. 

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