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Equilis StrepE (Streptococcus equi tulpină mutantă 
deletată vie TW928) 
Prezentare generală a Equilis StrepE și a motivelor autorizării sale în UE 

Ce este Equilis StrepE și pentru ce se utilizează? 

Equilis StrepE este un vaccin de uz veterinar utilizat pentru protejarea cailor împotriva afecțiunii 
respiratorii cauzate de bacteria Streptococcus equi. Boala foarte contagioasă și frecventă cauzată de 
această bacterie este denumită în mod uzual „gurmă”. În cazul acestei boli, nodulii limfatici din cap pot 
crește în volum încât să blocheze căile respiratorii, cauzând dificultăți de respirație la cal. Aceasta este 
o boală foarte contagioasă și o infecție bacteriană frecventă la cai. Equilis StrepE reduce semnele 
clinice ale bolii și apariția abceselor (colectări de puroi) la nodulii limfatici. 

Equilis StrepE conține substanța activă Streptococcus equi, tulpina mutantă deletată vie TW928  

Cum se utilizează Equilis StrepE? 

Equilis StrepE este disponibil sub formă de pastilă liofilizată (pelete liofilizate) din care se prepară o 
suspensie injectabilă. Vaccinul se poate obține numai pe bază de prescripție medicală. 

Pentru mai multe informații despre utilizarea Equilis StrepE, citiți prospectul sau adresați-vă medicului 
veterinar sau farmacistului. 

Cum acționează Equilis StrepE? 

Equilis StrepE este un vaccin. Vaccinurile acționează „învățând” sistemul imunitar (sistemul natural de 
apărare al organismului) cum să se apere singur împotriva bolilor. Equilis StrepE conține cantități mici 
dintr-un tip de bacterie numită S. equi. În momentul administrării vaccinului la cal, sistemul imunitar 
identifică bacteriile ca fiind „străine” și produce anticorpi împotriva lor. Sistemul imunitar va fi capabil 
în viitor să producă mai repede anticorpi când va fi expus din nou la aceste bacterii. Din tulpina 
bacteriei conținută de Equilis StrepE s-au eliminat câteva gene, astfel încât ea se dezvoltă mai lent în 
corpul calului și este mai puțin probabil să cauzeze boala. Din acest motiv, tulpina este adecvată 
pentru utilizare în compoziția unui vaccin. 



 
Equilis StrepE (Streptococcus equi tulpină mutantă deletată vie TW928)   
EMA/449272/2007 Pagina 2/3 
 

 Ce beneficii a prezentat Equilis StrepE pe parcursul studiilor? 

Vaccinul se administrează sub forma unei injecții de 0,2 ml în partea interioară a buzei superioare. 
Eficacitatea Equilis StrepE a fost studiată în cadrul unor studii privind siguranța și a unui studiu 
principal de teren. Caii nu avuseseră nicio boală înainte, de exemplu gurma, și nu fuseseră niciodată 
vaccinați. Rezultatele studiilor privind siguranța demonstrează că Equilis StrepE este sigur pentru cai 
începând cu vârsta de patru luni, deoarece reacțiile locale și sistemice observate după tratamentul în 
doză unică, repetată și în supradoză au fost considerate acceptabile. Începând cu vârsta de patru luni, 
caii trebuie vaccinați a doua oară după patru săptămâni. Pentru menținerea imunității, toți caii trebuie 
revaccinați o dată la trei luni. Equilis StrepE se utilizează doar la caii sănătoși cu risc de infecție cu S. 
equi datorită contactului cu cai din zone în care se știe că bacteria este prezentă. 

Studiile au demonstrat că Equilis StrepE este eficace în imunizarea activă a cailor începând cu vârsta 
de 4 luni împotriva Streptococcus equi, pentru reducerea semnelor clinice și prevenirea apariției 
abceselor la nodulii limfatici. Dintre caii vaccinați cu Equilis StrepE, un număr mai mic au prezentat 
simptomele gurmei. De asemenea, aceștia au avut mai puține abcese și mai puțini noduli limfatici 
afectați. 

Care sunt riscurile asociate cu Equilis StrepE? 

Trebuie vaccinați doar caii sănătoși cu risc de infecție. După patru ore de la vaccinare, la locul injecției 
apare o umflătură, iar locul unde a fost administrată injecția poate deveni cald sau dureros. Reacția 
este maximă la două-trei zile de la vaccinare, dar zona afectată nu trebuie să fie mai mare de 3-8 cm. 
Umflătura ar trebui să dispară în trei săptămâni și nu ar trebui să aibă efect asupra apetitului calului și 
nici să producă disconfort. În cazuri foarte rare, la locul injecției poate apărea un abces și eliminare de 
lichid, iar nodulii limfatici din cap se pot mări, aceasta putând fi o reacție dureroasă trecătoare.  

Temperatura corporală poate crește cu până la 2 °C în ziua vaccinării. În cazuri rare, se pot observa 
lipsa poftei de mâncare, febră și frisoane. În cazuri foarte rare, poate apărea depresia. 

Pentru lista completă a reacțiilor adverse și a restricțiilor asociate cu Equilis StrepE, citiți prospectul. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

În caz de auto-injectare accidentală, care poate duce la apariția unei reacții inflamatorii cu durere 
severă și umflare, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul sau eticheta 
produsului, chiar dacă a fost injectată doar o cantitate mică de vaccin. 

Care este perioada de așteptare la animale de la care se obțin produse 
alimentare? 

Perioada de așteptare este timpul care trebuie să treacă după administrarea medicamentului până 
când animalul poate fi sacrificat și carnea poate fi utilizată pentru consum uman. Perioada de așteptare 
pentru carne de la caii tratați cu Equilis StrepE este de zero zile. 

De ce este Equilis StrepE autorizat în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Equilis StrepE sunt mai mari decât 
riscurile asociate și că poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 
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Alte informații despre Equilis StrepE 

Equilis StrepE a primit o autorizație de punere pe piață valabilă pe întreg teritoriul UE, la 7 mai 2004.  

Mai multe informații despre Equilis StrepE se pot găsi pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/equilis-strepe. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în 11-2020. 

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