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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Canigen L4 
Kutya leptospirózis vakcina (inaktivált) 

Ez a dokumentum a Canigen L4-re vonatkozó európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) 
összefoglalója. Azt mutatja be, hogy az Ügynökségnek az állatgyógyászati készítményre vonatkozó 
értékelése miként vezetett az Európai Unióban (EU) érvényes forgalomba hozatali engedély kiadását 
támogató véleményéhez és az alkalmazási feltételekre vonatkozó ajánlásaihoz. A dokumentum nem 
tekinthető gyakorlati útmutatónak a Canigen L4 alkalmazására vonatkozóan. 

Amennyiben az állat gazdájának vagy tenyésztőjének a Canigen L4 alkalmazásával kapcsolatban 
gyakorlati információra van szüksége, olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához 
vagy gyógyszerészéhez. 

Milyen típusú gyógyszer a Canigen L4, és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Canigen L4 egy állatgyógyászati vakcina, amelyet hathetes kortól alkalmaznak kutyák oltására a 
Leptospira baktériumok négy specifikus típusának egyike által okozott leptospirózis elleni védelem 
céljából. A kutyáknál fellépő leptospirózis vérzést, hepatitiszt (májgyulladás) és sárgaságot (a bőr és a 
szemek besárgulása), illetve nefritiszt (vesegyulladás) okozhat. A baktériumok a fertőzött állatok 
vizeletével terjednek. A Leptospira néhány törzse esetében a vakcina fertőzött kutyáknál a baktérium 
vizeletbe való kiválasztását (ürülését) is csökkenti, így a betegség terjedésének kockázata is csökken. 

Ez a vakcina megegyezik az Európai Unióban (EU) már engedélyezett Nobivac L4 nevű készítménnyel. 
A Nobivac L4-et gyártó vállalat hozzájárult ahhoz, hogy tudományos adatait a Canigen L4-hez 
felhasználják („informed consent”). 

A Canigen L4 az inaktivált (elölt) Leptospira törzsek négy típusát tartalmazza: L. interrogans Canicola 
szerocsoport Portland-vere szerovariáns, L. interrogans Icterohaemorrhagiae szerocsoport 
Copenhageni szerovariáns, L. interrogans Australis szerocsoport Bratislava szerovariáns, L. kirschneri 
Grippotyphosa szerocsoport Dadas szerovariáns. 
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Hogyan kell alkalmazni a Canigen L4-et? 

A Canigen L4 szuszpenziós injekció formájában, és csak receptre kapható. A vakcinát két injekció 
formájában, négy hét különbséggel, bőr alá fecskendezve adják be a kutyáknak. Az első injekció hat-
kilenc hetes kortól, míg a második négy héttel később adható. Ha a kutyakölyökről tudott, hogy az 
anyától származó antitestek (az anyatejben található, különleges típusú fehérjék, amelyek segítik a 
szervezetet a fertőzés leküzdésében) magas szintjével rendelkezik, az első oltást javasolt kilenchetes 
korban beadni. Ezután évente egyszer emlékeztető oltás szükséges a vakcina hatásának 
fenntartásához. 

A védettség az oltás után három héttel alakul ki, és egy évig tart. 

Hogyan fejti ki hatását a Canigen L4? 

A Canigen L4 egy vakcina. A vakcinák úgy fejtik ki hatásukat, hogy „megtanítják” az immunrendszert 
(a szervezet természetes védekező rendszerét) arra, hogyan védekezzen a betegségek ellen. A 
Canigen L4-ben található Leptospira baktériumtörzsek elöltek (inaktiváltak), így nem váltanak ki 
betegséget. Amikor a Canigen L4-et beadják a kutyáknak, az állatok immunrendszere „idegenként” 
azonosítja a baktériumokat, és antitesteket termel ellenük. Később, amikor az állat ezeknek a 
Leptospira baktériumoknak lesz kitéve, az immunrendszer gyorsabban tud majd reagálni. Ez segít őket 
megvédeni a leptospirózis ellen. 

Milyen előnyei voltak a Canigen L4 alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A vállalat laboratóriumi és terepvizsgálatok eredményeit is bemutatta a vakcina biztonságosságának és 
hatásosságának megállapítása érdekében, ideértve az arra vonatkozó adatokat, hogy a kutyák teljes 
immunizálásához mennyi időre volt szükség, és hogy a vakcina mennyi ideig nyújtott védettséget. 

A vizsgálatok igazolták, hogy a vakcina csökkenti a Leptospira fertőzést és a baktériumok vizeletbe 
történő kiválasztását. A vizsgálatok azt is igazolták, hogy a vakcina biztonsággal adható vemhes 
szukáknak. 

Milyen kockázatokkal jár a Canigen L4 alkalmazása? 

Az oltás után néhány napig kismértékben (legfeljebb 1 °C-kal) átmenetileg megemelkedhet a 
testhőmérséklet, így egyes kutyakölykök aktivitása és/vagy étvágya csökkenhet. Az injekció 
beadásának helyén kisméretű átmeneti duzzanat jelentkezhet, amely az oltás után két héten belül 
eltűnik vagy csökken. Alkalmanként átmeneti, akut (rövid távú) túlérzékenységi (allergiás) reakció is 
kialakulhat. 

Miért engedélyezték a Canigen L4 forgalomba hozatalát? 

Az Ügynökséghez tartozó állatgyógyászati készítmények bizottsága (CVMP) megállapította, hogy a 
Canigen L4 alkalmazásának előnyei meghaladják a kockázatokat, ezért javasolta a gyógyszer EU-ban 
való alkalmazásának jóváhagyását. 

A Canigen L4-gyel kapcsolatos egyéb információ 

2015. július 3-án az Európai Bizottság a Canigen L4-re vonatkozóan kiadta az EU egész területére 
érvényes forgalomba hozatali engedélyt. 

A Canigen L4-re vonatkozó teljes EPAR az Ügynökség weboldalán található: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Amennyiben az állat gazdájának 
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vagy tenyésztőjének a Canigen L4-gyel történő kezeléssel kapcsolatban további információra van 
szüksége, olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 2015. május. 
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