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Proteq West Nile (West Nile rekombinant canarypox-virus 
(vCP2017)) 
Oversigt over Proteq West Nile, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Proteq West Nile, og hvad anvendes det til? 

Proteq West Nile et en veterinær vaccine, der indeholder West Nile rekombinant canarypox-virus 
(vCP2017). Det fås som en injektionsvæske, suspension. 

Proteq West Nile anvendes til at beskytte heste fra 5 måneders-alderen mod West Nile-sygdom. West 
Nile-sygdom er en myggebåren virussygdom, der kan forårsage encephalitis (betændelse i hjernen) og 
meningitis (betændelse i hjernehinderne og rygmarven).Vaccinen anvendes til at reducere antallet af 
heste med vestnilvirus i blodet (viræmi) eller med kliniske tegn på sygdommen. 

Hvordan anvendes Proteq West Nile? 

Lægemidlet fås kun på recept. 

Vaccinen gives til unge heste som to injektioner i nakkemuskulaturen. Den første injektion gives, når 
hesten er 5 måneder gammel, og den anden injektion gives 4-6 uger senere. Beskyttelsen indtræder 
fire uger efter den første injektion og varer i et år. Hestene skal vaccineres igen hvert år. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Proteq West Nile, kan du læse indlægssedlen eller 
kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvordan virker Proteq West Nile? 

Proteq West Nile er en vaccine. Vacciner virker ved at "lære" immunsystemet (kroppens naturlige 
forsvar), hvordan det skal forsvare sig mod en sygdom. Vaccinestammen vCP2017 i Proteq West Nile 
er et bærervirus (canarypox), som har fået indsat et gen, der sætter det i stand til at danne 
proteinerne PreM og E (bestanddele i vestnilvirusset). Canarypox-virusserne spreder og formerer sig 
ikke i de vaccinerede heste.  

Når en hest bliver vaccineret, anser hestens immunsystem vestnil-proteinerne PreM og E for at være 
"fremmede" og danner antistoffer mod dem. Fremover vil immunsystemet kunne producere antistoffer 
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hurtigere, når det udsættes for vestnilvirusset, og dette hjælper med at beskytte hestene mod den 
dødelighed, som virusset forårsager. 

 Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Proteq West Nile? 

Vaccinen er blevet undersøgt i ni laboratoriestudier hos heste i alderen fra 5 måneder. Det primære 
mål for virkning var antallet af heste, der havde viræmi eller kliniske tegn på West Nile-sygdom. I alle 
studier blev de vaccinerede heste sammenlignet med heste, der ikke var vaccineret. 

Studierne viste, at vaccinen forebygger viræmi hos heste og reducerer kliniske tegn hos heste med 
vestnilvirus. 

Hvilke risici er der forbundet med Proteq West Nile? 

Heste, der vaccineres med Proteq West Nile, kan have en let forhøjet kropstemperatur (op til 1,5 °C) i 
op til to dage. Der kan også ses en forbigående hævelse på injektionsstedet, som typisk forsvinder 
inden for fire dage.  

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Proteq West Nile fremgår af 
indlægssedlen. 

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

Der er anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Proteq West Nile, 
herunder passende forholdsregler, som skal følges af sundhedspersoner og den, der er ejer af eller 
ansvarlig for dyret.  

Hvis en person utilsigtet kommer til at selvinjicere, skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen 
eller etiketten skal vises til lægen. 

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før dyret kan 
slagtes, og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. Tilbageholdelsestiden for kød fra heste, der 
er vaccineret med Proteq West Nile, er "nul" dage, hvilket vil sige, at der ikke er nogen påkrævet 
ventetid. 

Hvorfor blev Proteq West Nile godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur besluttede, at fordelene ved Proteq West Nile opvejer risiciene, og 
at det kan godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Proteq West Nile 

Proteq West Nile fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 5. august 2011.  

Yderligere information om Proteq West Nile findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/proteq-west-nile.  

Denne oversigt blev sidst ajourført i 11-2020. 
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