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Proteq West Nile (West Nile rekombinant 
kanariefågelpoxvirus (vCP2017)) 
Sammanfattning av Proteq West Nile och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Proteq West Nile och vad används det för? 

Proteq West Nile är ett veterinärmedicinskt vaccin som innehåller West Nile rekombinant 
kanariefågelpoxvirus (vCP2017). Det finns som injektionsvätska, suspension. 

Proteq West Nile används för att skydda hästar från fem månaders ålder mot West Nile-sjukdom. West 
Nile-sjukdom är en virussjukdom som överförs av myggor och som kan orsaka encefalit (inflammation 
i hjärnan) och meningit (inflammation i hinnorna som omger hjärnan och ryggmärgen). Vaccinet 
används för att minska antalet hästar som har West Nile-virus i blodet (viremi), eller som har kliniska 
symtom på sjukdomen. 

Hur används Proteq West Nile? 

Läkemedlet är receptbelagt. 

Vaccinet ges till unga hästar som två injektioner i nackmusklerna. Den första injektionen ges från fem 
månaders ålder och den andra injektionen ges fyra till sex veckor senare. Skydd inträder fyra veckor 
efter den första injektionen och varar i ett år. Hästarna bör vaccineras på nytt varje år. 

För mer information om hur Proteq West Nile används, läs bipacksedeln eller tala med veterinär eller 
apotekspersonal. 

Hur verkar Proteq West Nile? 

Proteq West Nile är ett vaccin. Vacciner verkar genom att ”lära” immunsystemet (kroppens naturliga 
försvar) hur det ska skydda sig mot en sjukdom. Vaccinstammen vCP2017 i Proteq West Nile är en 
”bärare” av kanariefågelpoxvirus som har fått en gen som gör att den kan framställa delar av West 
Nile-virus, nämligen proteinerna PreM och E. Kanariefågelpoxvirus sprids eller förökas inte i hästar som 
har vaccinerats.  
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När en häst får vaccinet uppfattar immunsystemet West Nile-proteinerna PreM och E som ”främmande” 
och bildar antikroppar mot dem. Därmed kommer immunsystemet att kunna bilda antikroppar 
snabbare när det senare utsätts för West Nile-virus, vilket bidrar till skyddet mot West Nile-sjukdom. 

 Vilka fördelar med Proteq West Nile har visats i studierna? 

Vaccinet har testats i nio laboratoriestudier på hästar från fem månaders ålder. Huvudeffektmåttet 
baserades på antalet hästar som hade virus i blodet (viremi) eller kliniska symtom på West Nile-
sjukdom. I samtliga studier jämfördes vaccinerade hästar med hästar som inte vaccinerats. 

Studierna visade att vaccinet förhindrar viremi hos hästar och minskar de kliniska symtomen hos 
hästar som smittats med West Nile-virus. 

Vilka är riskerna med Proteq West Nile? 

Hästar som vaccinerats med Proteq West Nile kan få en lätt förhöjd kroppstemperatur (upp till 1,5 °C) 
i upp till två dagar. De kan också få en övergående svullnad på injektionsstället, som oftast försvinner 
inom fyra dagar.  

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Proteq West Nile finns i bipacksedeln. 

Vilka försiktighetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Säkerhetsinformation har tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Proteq West Nile. Där 
anges också de försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och djurägare eller djurhållare ska vidta.  

Om du av misstag injicerar dig själv med läkemedlet ska du genast söka vård och visa bipacksedeln 
eller etiketten för läkaren. 

Hur lång är karenstiden för livsmedelsproducerande djur? 

Karenstiden är den tid som måste gå från det att läkemedlet administrerats till dess att djuret kan 
slaktas och köttet användas som livsmedel. Karenstiden för kött från hästar som vaccinerats med 
Proteq West Nile är noll dagar, vilket innebär att det inte finns någon obligatorisk väntetid. 

Varför är Proteq West Nile godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Proteq West Nile är större än riskerna och 
att Proteq West Nile kan godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om Proteq West Nile 

Den 5 augusti 2011 beviljades Proteq West Nile godkännande för försäljning som gäller i hela EU.  

Mer information om Proteq West Nile finns på EMA:s webbplats 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/proteq-west-nile.  

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2020. 
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