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Proteq West Nile (Rietumnīlas rekombinētais kanārijputnu 
baku vīruss (vCP2017)) 
Proteq West Nile pārskats un kāpēc tā ir reģistrēta ES 

Kas ir Proteq West Nile un kāpēc to lieto? 

Proteq West Nile ir veterināra vakcīna, kas satur Rietumnīlas rekombinētu kanārijputnu baku vīrusu 
(vCP2017). Tā ir pieejama kā suspensija injekcijām. 

Proteq West Nile lieto, lai zirgus no 5 mēnešu vecuma pasargātu no Rietumnīlas drudža. Rietumnīlas 
drudzis ir insektu pārnesta vīrusu slimība, kuras gadījumā var attīstīties encefalīts (galvas smadzeņu 
iekaisums) un meningīts (galvas un muguras smadzeņu apvalku iekaisums). Šo vakcīnu lieto, lai 
mazinātu tādu zirgu skaitu, kam asinīs ir Rietumnīlas vīruss (virēmija) vai slimības klīniskās pazīmes. 

Kā lieto Proteq West Nile? 

Šo vakcīnu var iegādāties tikai pret recepti. 

Vakcīnu ievada jauniem zirgiem divu injekciju veidā kakla muskuļos. Pirmo injekciju izdara no piecu 
mēnešu vecuma, otro injekciju veic 4–6 nedēļas vēlāk. Aizsardzība sākas četras nedēļas pēc pirmās 
injekcijas un saglabājas vienu gadu. Zirgiem katru gadu ir jāveic revakcinācija. 

Papildu informāciju par Proteq West Nile lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai sazināties ar 
veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kā Proteq West Nile darbojas? 

Proteq West Nile ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, “mācot” imūnsistēmai (organisma dabīgajiem 
aizsargspēkiem), kā pasargāt sevi no slimības. Proteq West Nile sastāvā kā nesējs darbojas vakcīnas 
celms vCP2017. Tas ir kanārijputnu baku vīruss, kam pievienots gēns, kas tam piešķir spēju sintezēt 
Rietumnīlas vīrusa daļu — olbaltumvielas PreM un E. Kanārijputnu baku vīrusi vakcinēto zirgu 
organismā neizplatās un nevairojas.  

Ievadot zirgam vakcīnu, imūnsistēma atpazīst Rietumnīlas vīrusa olbaltumvielas PreM un E kā “svešas” 
un veido pret tām antivielas. Turpmāk, saskaroties ar Rietumnīlas vīrusu, imūnsistēma spēs ātrāk 
izstrādāt antivielas, un tas palīdzēs nodrošināt aizsardzību pret Rietumnīlas drudža izraisīto mirstību. 
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 Kādi Proteq West Nile ieguvumi atklāti pētījumos? 

Vakcīnu testēja deviņos laboratoriskos pētījumos zirgiem no piecu mēnešu vecuma. Galvenais 
efektivitātes rādītājs bija tādu zirgu skaits, kuriem bija virēmija vai Rietumnīlas drudža klīniskās 
pazīmes. Visos pētījumos vakcinētos zirgus salīdzināja ar nevakcinētajiem zirgiem. 

Pētījumos pierādīja, ka vakcīna novērš virēmiju zirgiem un mazina klīniskās pazīmes ar Rietumnīlas 
vīrusu inficētajiem zirgiem. 

Kāds risks pastāv, lietojot Proteq West Nile? 

Ar Proteq West Nile vakcinētajiem zirgiem līdz divām dienām ilgi var būt nedaudz paaugstināta 
ķermeņa temperatūra (līdz 1,5°C). Iespējams arī īslaicīgs pietūkums injekcijas vietā, kas parasti izzūd 
četru dienu laikā.  

Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Proteq West Nile, skatīt zāļu lietošanas 
instrukcijā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī Proteq West Nile lietošanas instrukcija, tostarp 
attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un dzīvnieku īpašniekiem 
vai turētājiem.  

Nejaušas pašinjicēšanas gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam 
lietošanas instrukcija vai marķējums. 

Kāds ir ierobežojumu periods produktīvajiem dzīvniekiem? 

Ierobežojumu periods ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas brīža līdz dzīvnieka kaušanai un 
gaļas lietošanai cilvēku uzturā. Ierobežojumu periods gaļai no zirgiem, kas vakcinēti ar Proteq West 
Nile, ir nulle dienas, kas nozīmē, ka obligāts gaidīšanas laiks netiek piemērots. 

Kāpēc Proteq West Nile tika reģistrēta ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Proteq West Nile, pārsniedz šīs vakcīnas radīto 
risku un šo vakcīnu var reģistrēt lietošanai ES. 

Cita informācija par Proteq West Nile 

Proteq West Nile 2011. gada 05. augustā tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES.  

Sīkāka informācija par Proteq West Nile ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/proteq-west-nile.  

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2020. gada novembrī 
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