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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Letifend 
szczepionka przeciwko leiszmaniozie u psów (białko rekombinowane) 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego 
(EPAR) dotyczącego leku Letifend. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła ten lek weterynaryjny w celu 
przyjęcia zaleceń w sprawie przyznania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu w Unii 
Europejskiej (UE) oraz warunków jego stosowania. Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej 
porady dotyczącej stosowania leku Letifend. 

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania produktu Letifend właściciele lub 
opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką dla użytkownika bądź skontaktować się z 
lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Co to jest produkt Letifend i w jakim celu się go stosuje? 

Letifend jest szczepionką weterynaryjną stosowaną u psów w celu zapewnienia im ochrony przed 
leiszmaniozą wywoływaną przez pasożyta Leishmania infantum. Pasożyt ten jest szeroko 
rozpowszechniony w krajach graniczących z Morzem Śródziemnym i jest przenoszony przez 
ukąszenia much piaskowych. Psy, które uległy zakażeniu, mogą nie wykazywać żadnych jego 
objawów, jednak u niektórych rozwija się aktywna choroba z takimi objawami, jak gorączka, 
wypadanie sierści, zmniejszenie masy ciała i owrzodzenia skórne. Zakażone psy mogą się 
przyczyniać do przenoszenia się choroby na ludzi. 

Letifend zawiera substancję czynną białko Q, które składa się z różnych fragmentów białek 
pierwotniaka Leishmania infantum. 

Więcej informacji znajduje się w ulotce informacyjnej. 

Jak stosować produkt Letifend? 

Letifend jest dostępny w postaci liofilizowanego proszku (liofilizatu) oraz rozpuszczalnika do 
sporządzania roztworu do wstrzykiwań i wydaje się go wyłącznie z przepisu lekarza. 

Przed szczepieniem u psów należy wykonać test wykrywający zakażenie pierwotniakiem Leishmania. 
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Należy szczepić wyłącznie zwierzęta niezakażone. 

Szczepionkę podaje się psom w wieku od 6 miesięcy w pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym. W 
celu podtrzymania działania szczepionki co roku należy podawać dawkę przypominającą. Działanie 
ochronne rozpoczyna się cztery tygodnie po szczepieniu i trwa jeden rok. Należy stosować środki 
ograniczające kontakt z muchami piaskowymi u zaszczepionych psów, ponieważ szczepionka nie 
zapobiega zakażeniu pierwotniakiem Leishmania. 

Więcej informacji znajduje się w ulotce informacyjnej. 

Jak działa produkt Letifend? 

Produkt Letifend jest szczepionką. Szczepionki działają poprzez „uczenie” układu odpornościowego 
(naturalnych mechanizmów obronnych organizmu) sposobów obrony przed chorobą. Po podaniu 
szczepionki Letifend psom układ odpornościowy zwierząt rozpoznaje białko pierwotniaka Leishmania 
jako „obce” i wytwarza przeciwko niemu przeciwciała. W przypadku narażenia na tego pasożyta w 
przyszłości układ odpornościowy zwierzęcia będzie w stanie zareagować szybciej. Pomoże to chronić 
zwierzęta przed chorobą. 

Jakie korzyści ze stosowania produktu Letifend zaobserwowano w 
badaniach? 

W badaniu terenowym we Francji i Hiszpanii 275 psów zaszczepiono produktem Letifend, a 274 
psów otrzymało placebo (szczepienie pozorowane). Psy były w sposób naturalny narażone na 
kontakt z Leishmania infantum. W dwuletnim okresie odnotowano 8 potwierdzonych przypadków 
leiszmaniozy w zaszczepionej grupie w porównaniu z 19 przypadkami w grupie placebo, co wykazało 
skuteczność szczepionki Letifend w ograniczaniu występowania choroby. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Letifend? 

Najczęstszym działaniem niepożądanym produktu Letifend (które może występować u maksymalnie 
1 zwierzęcia na 10) jest drapanie miejsca wstrzyknięcia, które ustępuje w ciągu czterech godzin. 

Pełny wykaz ograniczeń znajduje się w ulotce informacyjnej. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

Brak. 

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Letifend? 

Komitet ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CVMP) Agencji uznał, że korzyści ze 
stosowania produktu Letifend przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE. 

Inne informacje dotyczące produktu Letifend: 

W dniu 20.04.2016 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie leku Letifend do 
obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. 

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Letifend znajduje się na stronie internetowej Agencji: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. W celu 
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uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Letifend właściciele lub hodowcy 
zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem weterynarii 
lub farmaceutą. 

Data ostatniej aktualizacji: luty 2016 r. 
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