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Proteq West Nile (Länsi-Niilin rekombinantti 
canarypoxvirus (vCP2017)) 
Yleiskatsaus, joka koskee Proteq West Nile -valmistetta ja sitä, miksi se on 
saanut myyntiluvan EU:ssa 

Mitä Proteq West Nile on ja mihin sitä käytetään? 

Proteq West Nile on eläinrokote, joka sisältää Länsi-Niilin rekombinanttia canarypoxvirusta (vCP2017). 
Sitä on saatavana injektiota varten tarkoitettuna suspensiona. 

Proteq West Nile -valmistetta käytetään suojaamaan hevosia Länsi-Niilin viruksen aiheuttamalta 
kuumeelta viiden kuukauden iästä alkaen. Länsi-Niilin kuume on hyttysten levittämä virussairaus, joka 
voi aiheuttaa enkefaliittia (aivotulehdusta) ja meningiittiä (aivoja ja selkäydintä ympäröivän kalvon 
tulehdusta). Rokotteella vähennetään niiden hevosten määrää, joiden veressä on Länsi-Niilin virus 
(viremia) tai joilla on kliinisiä merkkejä taudista. 

Miten Proteq West Nile -valmistetta käytetään? 

Lääkevalmistetta saa ainoastaan eläinlääkärin määräyksestä. 

Rokote annetaan nuorille hevosille kahtena injektiona niskalihaksiin. Ensimmäinen injektio annetaan 
aikaisintaan viiden kuukauden iässä ja toinen injektio 4–6 viikkoa myöhemmin. Suoja alkaa neljän 
viikon kuluttua ensimmäisestä injektiosta, ja se kestää vuoden. Hevoset on rokotettava uudelleen joka 
vuosi. 

Proteq West Nile -valmisteen käyttöä koskevaa lisätietoa saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai 
apteekista. 

Miten Proteq West Nile -valmiste vaikuttaa? 

Proteq West Nile on rokote. Rokotteet vaikuttavat opettamalla immuunijärjestelmää (elimistön 
luonnollista puolustusjärjestelmää) puolustautumaan sairauksia vastaan. Proteq West Nile -
valmisteessa oleva rokotekanta vCP2017 on canarypoxviruksen kantaja. Sille on annettu geeni, jonka 
avulla se voi tuottaa osan Länsi-Niilin viruksesta (proteiinit PreM ja E). Canarypoxvirukset eivät leviä 
tai monistu rokotetuissa hevosissa.  
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Kun hevonen saa rokotteen, immuunijärjestelmä tunnistaa Länsi-Niilin viruksen proteiinit PreM ja E 
tunkeilijoiksi ja valmistaa vasta-aineita niitä vastaan. Myöhemmin immuunijärjestelmä pystyy 
tuottamaan vasta-aineita nopeammin, kun se altistuu Länsi-Niilin virukselle, mikä auttaa suojaamaan 
eläimiä Länsi-Niilin kuumeesta johtuvalta kuolleisuudelta. 

 Mitä hyötyä Proteq West Nile -valmisteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Rokotetta testattiin yhdeksässä laboratoriotutkimuksessa vähintään viiden kuukauden ikäisillä 
hevosilla. Tehon päämittari perustui niiden hevosten määrään, joilla oli viremia tai Länsi-Niilin 
kuumeen kliinisiä merkkejä. Kaikissa tutkimuksissa rokotettuja hevosia verrattiin hevosiin, joita ei ollut 
rokotettu. 

Tutkimukset osoittivat, että rokote estää hevosten viremiaa sekä vähentää kliinisiä merkkejä hevosilla, 
joilla on Länsi-Niilin virus. 

Mitä riskejä Proteq West Nile -valmisteeseen liittyy? 

Proteq West Nile -valmisteella rokotettujen hevosten ruumiinlämpö voi nousta hieman (enintään 
1,5 °C). Tämä voi kestää enintään kaksi päivää. Lisäksi niillä voi olla injektiokohdassa ohimenevää 
turvotusta, joka häviää yleensä neljän päivän kuluessa.  

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Proteq West Nile -valmisteen haittavaikutuksista ja 
rajoituksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava? 

Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on sisällytetty Proteq West Nile-valmistetta koskevaa 
turvallisuustietoa, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten ja eläinten omistajien tai pitäjien 
noudatettaviksi tarkoitetut asianmukaiset varotoimet.  

Jos henkilö injisoi valmistetta vahingossa itseensä, hänen on hakeuduttava välittömästi lääkäriin, ja 
pakkausseloste tai myyntipakkaus on näytettävä lääkärille. 

Mikä on varoaika elintarviketuotantoon käytettävillä eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa aikaa, jonka on kuluttava lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa teurastaa 
ja sen lihan voi käyttää elintarvikkeeksi. Proteq West Nile -valmisteella rokotettujen hevosten varoaika 
on lihan osalta nolla vuorokautta, mikä tarkoittaa sitä, että pakollista odotusaikaa ei ole. 

Miksi Proteq West Nile on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Proteq West Nile -valmisteen hyöty on sen riskejä suurempi ja että 
sille voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Muita tietoja Proteq West Nile -valmisteesta 

Proteq West Nile sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 5. elokuuta 2011.  

Lisää tietoa Proteq West Nile -valmisteesta on viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/proteq-west-nile.  

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 11-2020. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/proteq-west-nile
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