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Strangvac (vakcína proti Streptococcus equi, 
rekombinantní proteiny) 
Přehled informací o přípravku Strangvac a proč byl registrován v EU 

Co je přípravek Strangvac a k čemu se používá? 

Strangvac je veterinární vakcína, která se podává koním od 8 měsíců věku za účelem zmírnění 
klinických příznaků akutního stadia abscesů. Abscesy jsou infekce horních cest dýchacích a regionálních 
lymfatických uzlin koní způsobené bakterií Streptococcus equi. 

Přípravek Strangvac obsahuje proteiny (bílkoviny) CCE, Eq85 a IdeE z bakterie Streptococcus equi. 
Vakcína je určena k použití u koní, u kterých existuje vysoké riziko infekce, z oblastí, o nichž je známo, 
že se v nich bakterie Streptococcus equi vyskytuje. 

Jak se přípravek Strangvac používá? 

Tento veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis a je dostupný ve formě injekční 
suspenze k podání do svalu. Očkování spočívá v podání dvou injekcí s čtyřtýdenním odstupem. 
Ochrana je navozena 2 týdny po podání druhé injekce a trvá 2 měsíce. U koní s vysokým rizikem 
infekce se doporučuje očkování po dvou měsících zopakovat. 

Více informací o používání přípravku Strangvac naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na 
veterinárního lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Strangvac působí? 

Přípravek Strangvac je vakcína. Vakcíny působí tak, že „učí“ imunitní systém (přirozený systém obrany 
těla), jak se bránit proti onemocnění. Přípravek Strangvac obsahuje bílkoviny z bakterie Streptococcus 
equi, které nemohou způsobit onemocnění. Jakmile je přípravek Strangvac podán koním, jejich 
imunitní systém rozpozná tyto bílkoviny jako „cizorodé“ a vytváří proti nim protilátky. Tyto protilátky 
pomáhají koním bojovat s infekcí, pokud jsou vystaveni působení uvedené bakterie. 

Jaké přínosy přípravku Strangvac byly prokázány v průběhu studií? 

Účinnost přípravku Strangvac byla prokázána v laboratorních studiích, ve kterých očkování koní 
přípravkem Strangvac zmírnilo v porovnání s neočkovanými zvířaty klinické příznaky. Ve dvou studiích 



 
Strangvac (vakcína proti Streptococcus equi, rekombinantní proteiny)  
EMA/599671/2021 strana 2/2 
 

byly koňům podány dvě dávky buď přípravku Strangvac, nebo placeba (neúčinného přípravku) předtím, 
než byli uměle vystaveni působení bakterie Streptococcus equi. Pokud jde o zvířata, kterým bylo podáno 
placebo, u 100 % z nich (20 z 20) byla po vystavení působení bakterie Streptococcus equi zaznamenána 
horečka. Pokud jde o zvířata očkovaná přípravkem Strangvac, 43 % z nich (12 z 28) nevykazovalo po 
vystavení působení bakterie Streptococcus equi horečku, potíže s polykáním ani známky výrazné deprese 
(nechutenství, výrazné změny v chování) a 36 % z nich (10 z 28) nevykazovalo známky kašle. 

Údaje z dalších studií, v nichž byli koně po prvním očkování přeočkováni jednou injekcí, nebyly 
dostatečné. Je-li tedy nutné přeočkovat koně s vysokým rizikem infekce, doporučuje se očkování 
zopakovat podáním dvou injekcí. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Strangvac? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Strangvac (které mohou postihnout více než 1 zvíře z 10) 
jsou přechodné zvýšení tělesné teploty až o 2,6 °C, přechodné lokální reakce tkáně v místě vpichu, 
které se vyznačují teplem, bolestí a otoky (o průměru přibližně 5 cm), a oční výtok, který může být 
mukopurulentní (s obsahem hlenu a hnisu). Mohou přetrvávat po dobu až 5 dnů po očkování. 

Úplný seznam nežádoucích účinků přípravku Strangvac je uveden v příbalové informaci. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem je třeba ihned vyhledat 
lékařskou pomoc a ukázat příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. 

Jaká je ochranná lhůta u zvířat určených k produkci potravin? 

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než 
může být zvíře poraženo a jeho maso použito pro lidskou spotřebu. 

Ochranná lhůta pro maso z koní očkovaných přípravkem Strangvac je „0 dnů“ („bez ochranných lhůt“), 
což znamená, že po podání tohoto léčivého přípravku není nutné odkládat jeho spotřebu. 

Na základě čeho byl přípravek Strangvac registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Strangvac převyšují jeho rizika, 
a lze jej proto registrovat k použití v EU. 

Další informace o přípravku Strangvac 

Přípravku Strangvac bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 16. srpna 
2021. 

Další informace o přípravku Strangvac jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/strangvac. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 09-2021. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/strangvac
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