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Equilis StrepE (gyvi deleciniai TW928 padermės 
Streptococcus equi mutantai) 
Equilis StrepE ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Equilis StrepE ir kam jis naudojamas? 

Equilis StrepE – tai veterinarinė vakcina, kuria skiepijami arkliai, siekiant apsaugoti juos nuo bakterijos 
Streptococcus equi sukeliamos kvėpavimo sistemos ligos. Šios bakterijos sukeliama labai užkrečiama ir 
paplitusi liga paprastai vadinama pažandžių liga. Sergant pažandžių liga, galvoje esantys limfmazgiai 
gali padidėti tiek, kad užspaudžia kvėpavimo takus, dėl to arkliui gali būti sunku kvėpuoti. Tai yra labai 
užkrečiama ir paplitusi arklių bakterinė infekcija. Equilis StrepE sumažina ligos klinikinius požymius ir 
limfmazgių abscesų (pūlių sankaupų) susidarymą. 

Equilis StrepE sudėtyje yra veikliosios medžiagos gyvų delecinių TW928 padermės Streptococcus equi 
mutantų.  

Kaip naudoti Equilis StrepE? 

Equilis StrepE tiekiamas liofilizato (šalčiu išdžiovintų granulių), iš kurio ruošiama injekcinė suspensija, 
forma. Vakcinos galima įsigyti tik pateikus receptą. 

Daugiau informacijos apie Equilis StrepE naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba kreipkitės į 
veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kaip veikia Equilis StrepE? 

Equilis StrepE yra vakcina. Vakcinos „išmoko“ imuninę (natūralios organizmo apsaugos) sistemą 
apsisaugoti nuo ligų. Equilis StrepE sudėtyje yra nedidelis kiekis tam tikrų bakterijų, vadinamų S. equi. 
Arklį paskiepijus vakcina, jo imuninė sistema atpažįsta bakterijas kaip svetimkūnius ir pradeda gaminti 
jas veikiančius antikūnus. Ateityje, šioms bakterijoms vėl patekus į arklio organizmą, imuninė sistema 
gebės greičiau pagaminti antikūnus. Iš Equilis StrepE sudėtyje esančių bakterijų pašalinti tam tikri 
genai, kad arklio organizme jos ne taip sparčiai augtų ir būtų mažesnė jų sukeliamos ligos išsivystymo 
tikimybė. Dėl to šias bakterijas galima naudoti vakcinoje. 
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 Kokia Equilis StrepE nauda nustatyta tyrimuose? 

Skiepijant šia vakcina, į vidinę viršutinės lūpos dalį sušvirkščiama 0,2 ml dozė. Equilis StrepE 
veiksmingumas buvo tiriamas atliekant saugumo tyrimus ir vieną pagrindinį lauko tyrimą. Arkliai 
praeityje nebuvo sirgę jokia liga, įskaitant pažandžių ligą, ir niekada nebuvo skiepyti. Remiantis 
saugumo tyrimų rezultatais, Equilis StrepE yra saugus keturių mėnesių ir vyresniems arkliams, nes 
nuspręsta, kad vietinės ir sisteminės reakcijos, kurios pasireiškė suleidus vieną ar kelias vakcinos 
dozes ir perdozavus vakcinos, yra priimtinos. Po keturių savaičių keturių mėnesių ir vyresniems 
arkliams reikia atlikti antrą injekciją. Siekiant palaikyti imunitetą, visus arklius reikėtų pakartotinai 
skiepyti kas tris mėnesius. Equilis StrepE skirtas naudoti tik sveikiems arkliams, kuriems kyla pavojus 
užsikrėsti S. equi dėl sąlyčio su arkliais iš vietovių, kuriose ši bakterija yra paplitusi. 

Tyrimais įrodyta, kad, kad atliekant aktyvią 4 mėnesių ir vyresnių arklių imunizaciją prieš 
Streptococcus equi, Equilis StrepE veiksmingai sumažina klinikinius požymius ir limfmazgių abscesų 
susidarymą. Equilis StrepE paskiepytiems arkliams rečiau pasireiškė pažandžių ligos simptomai. Taip 
pat jiems susidarė mažiau abscesų ir buvo pažeista mažiau limfmazgių. 

Kokia rizika siejama su Equilis StrepE naudojimu? 

Reikėtų skiepyti tik sveikus arklius, kuriems kyla pavojus užsikrėsti šia bakterija. Atlikus injekciją, per 
keturias valandas injekcijos vietoje gali atsirasti patinimas, ir injekcijos vieta gali kaisti arba būti 
skausminga. Stipriausia reakcija pasireiškia praėjus dviem trims dienoms po injekcijos, tačiau ji turėtų 
apimti ne didesnį kaip 3x8 cm plotą. Patinimas turėtų praeiti per tris savaites; jis neturėtų turėtų jokio 
poveikio arklio apetitui ir neturėtų sukelti jam jokių nemalonių pojūčių. Labai retais atvejais injekcijos 
vietoje gali susidaryti abscesas ir atsirasti išskyrų, taip pat gali padidėti galvos limfmazgiai, kurie tam 
tikrą laiką gali būti skausmingi.  

Skiepijimo dieną gali ne daugiau kaip 2 °C padidėti arklio kūno temperatūra. Retais atvejais gali 
sumažėti arklio apetitas, pasireikšti karščiavimas ir drebulys. Labai retais atvejais gali išsivystyti 
depresija. 

Išsamų šalutinių reiškinių ir apribojimų naudojant Equilis StrepE sąrašą galima rasti informaciniame 
lapelyje. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Atsitiktinai susišvirkštus vakcinos, kuri gali sukelti uždegimą su stipriu skausmu ir patinimu, reikia 
nedelsiant kreiptis pagalbos į gydytoją ir parodyti jam informacinį lapelį arba etiketę, net jei atsitiktinai 
susišvirkštas tik nedidelis vakcinos kiekis. 

Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui? 

Išlauka – tai laikas, kurį, panaudojus vaistą gyvūnui, jo negalima skersti ir jo mėsos vartoti žmonių 
maistui. Išlauka Equilis StrepE gydytų arklių mėsai yra nulis parų. 

Kodėl Equilis StrepE buvo patvirtintas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Equilis StrepE nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir 
rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES. 
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Kita informacija apie Equilis StrepE 

Visoje ES galiojantis Equilis StrepE registracijos pažymėjimas suteiktas 2004 m. gegužės 7 d.  

Išsamią informaciją apie Equilis StrepE rasite Agentūros interneto svetainėje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/equilis-strepe.. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2020-11. 
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