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Proteq West Nile (antygen wirusa Zachodniego Nilu 
rekombinowany w wirusie canarypox (vCP2017)) 
Przegląd wiedzy na temat szczepionki Proteq West Nile i uzasadnienie 
udzielenia Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest szczepionka Proteq West Nile i w jakim celu się ją stosuje? 

Proteq West Nile to szczepionka weterynaryjna zawierająca antygen wirusa Zachodniego Nilu 
rekombinowany w wirusie canarypox (vCP2017). Szczepionka jest dostępna w postaci zawiesiny do 
wstrzykiwań. 

Szczepionka Proteq West Nile jest stosowana do szczepienia koni od 5. miesiąca życia przeciwko 
chorobie Zachodniego Nilu. Choroba Zachodniego Nilu to przenoszona przez komary choroba wirusowa 
wywołująca zapalenie mózgu oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (błon otaczających mózg i 
rdzeń kręgowy). Szczepionkę stosuje się w celu zmniejszenia liczby koni, u których wirus Zachodniego 
Nilu występuje we krwi (wiremia) lub u których występują objawy kliniczne choroby. 

Jak stosować szczepionkę Proteq West Nile? 

Szczepionka wydawana z przepisu lekarza. 

Szczepionkę podaje się młodym koniom w postaci dwóch wstrzyknięć w mięśnie szyi. Pierwsze 
wstrzyknięcie podaje się od 5. miesiąca życia, a drugie po 4–6 tygodniach po pierwszym wstrzyknięciu. 
Odporność pojawia się po 4 tygodniach od podania pierwszego wstrzyknięcia i utrzymuje się przez rok. 
Konie należy szczepić co roku. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania szczepionki Proteq West Nile, należy zapoznać się z 
ulotką informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Jak działa szczepionka Proteq West Nile? 

Proteq West Nile jest szczepionką. Działanie szczepionek polega na uczeniu układu odpornościowego 
(naturalny system obronny organizmu) sposobu obrony przed chorobą. Szczep szczepionkowy 
vCP2017 zastosowany w Proteq West Nile jest nośnikowym wirusem canarypox, do którego 
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wprowadzono gen zdolny wytwarzać fragment wirusa Zachodniego Nilu, tj. białka PreM i E. Wirusy 
canarypox nie rozprzestrzeniają się ani nie namnażają się u zaszczepionych koni.  

Po podaniu koniowi szczepionki jego układ odpornościowy rozpoznaje białka PreM i E wirusa 
Zachodniego Nilu jako obce i odpowiada wytwarzaniem przeciwciał skierowanych przeciwko tym 
białkom. W przyszłości, w przypadku zetknięcia się z wirusem Zachodniego Nilu, układ odpornościowy 
będzie w stanie szybciej wytworzyć przeciwciała, co pomoże chronić przed zgonami z powodu choroby 
Zachodniego Nilu. 

 Jakie korzyści ze stosowania szczepionki Proteq West Nile zaobserwowano 
w badaniach? 

Szczepionkę testowano w ramach dziewięciu badań laboratoryjnych na koniach od 5. miesiąca życia. 
Główny wskaźnik skuteczności bazował na liczbie koni, u których występowały wiremia bądź objawy 
kliniczne choroby Zachodniego Nilu. We wszystkich badaniach konie zaszczepione porównywano z 
końmi niezaszczepionymi. 

Badania wykazały, że szczepionka zapobiega wystąpieniu wiremii u koni i ogranicza objawy kliniczne u 
koni zakażonych wirusem Zachodniego Nilu. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem szczepionki Proteq West Nile? 

U koni, którym podano szczepionkę Proteq West Nile może pojawić się nieznaczny wzrost temperatury 
ciała (maksymalnie o 1,5°C), utrzymujący się przez maksymalnie 2 dni. Może też wystąpić chwilowy 
obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, który zwykle zanika w ciągu 4 dni.  

Pełny wykaz działań niepożądanych i ograniczeń związanych ze stosowaniem szczepionki Proteq West 
Nile znajduje się w ulotce informacyjnej. 

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

W charakterystyce produktu leczniczego i ulotce informacyjnej dotyczących szczepionki Proteq West 
Nile zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym środki ostrożności dla personelu 
medycznego oraz właścicieli lub hodowców zwierząt.  

W razie przypadkowego samowstrzyknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza oraz 
przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. 

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności? 

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a 
mięso może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. Okres karencji na mięso pochodzące od koni 
zaszczepionych szczepionką Proteq West Nile wynosi 0 dni, co oznacza, że nie ma obowiązkowego 
czasu oczekiwania. 

Na jakiej podstawie szczepionka Proteq West Nile jest dopuszczona do 
obrotu w UE? 

Europejska Agencja Leków uznała, że korzyści ze stosowania szczepionki Proteq West Nile 
przewyższają ryzyko, i że szczepionka może być dopuszczona do obrotu w UE. 
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Inne informacje dotyczące szczepionki Proteq West Nile 

W dniu 5 sierpnia 2011 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla szczepionki Proteq West 
Nile, ważne w całej Unii Europejskiej.  

Dalsze informacje dotyczące szczepionki Proteq West Nile znajdują się na stronie internetowej Agencji 
pod adresem: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/proteq-west-nile 

Data ostatniej aktualizacji: 11.2020. 

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