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Strangvac (Streptococcus equi-vaccine, rekombinante 
proteiner) 
Oversigt over Strangvac, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Strangvac, og hvad anvendes det til? 

Strangvac er en veterinær vaccine til heste fra 8-månedersalderen beregnet til at reducere de kliniske 
tegn på det akutte stadium af kværke. Kværke er en infektion i de øvre luftveje og de regionale 
lymfeknuder hos heste forårsaget af bakterien Streptococcus equi. 

Strangvac indeholder Streptococcus equi-proteinerne CCE, Eq85 og IdeE. Vaccinen er beregnet til 
heste, som er i områder, hvor Streptococcus equi vides at være til stede, og som har en høj risiko for 
infektion. 

Hvordan anvendes Strangvac? 

Lægemidlet fås kun på recept. Det findes fås som en suspension til injektion i en muskel. 
Vaccinationsforløbet består af to injektioner givet med fire ugers mellemrum. Beskyttelsen indtræder 
to uger efter den anden injektion og varer i to måneder. Det anbefales at gentage vaccinationsforløbet 
efter to måneder for heste med høj risiko for infektion. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Strangvac, kan du læse indlægssedlen eller 
kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvordan virker Strangvac? 

Strangvac er en vaccine. Vacciner virker ved at "lære" immunforsvaret, hvordan det skal beskytte sig 
mod en sygdom. Strangvac indeholder proteiner fra bakterien Streptococcus equi. Disse proteiner kan 
ikke forårsage sygdom. Når Strangvac gives til heste, opfatter deres immunforsvar proteinerne som 
"fremmede" og danner antistoffer mod dem. Disse antistoffer hjælper hestene med at bekæmpe 
infektion, hvis de udsættes for bakterien. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Strangvac? 

Den effektive virkning af Strangvac er påvist i laboratoriestudier, hvor heste vaccineret med Strangvac 
havde færre kliniske tegn end ikkevaccinerede dyr. I to studier blev heste vaccineret med to doser af 
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enten Strangvac eller placebo (en uvirksom injektion), før de blev kunstigt eksponeret for Streptococcus 
equi. Af de placebovaccinerede dyr udviste 100 % (20 ud af 20) tegn på feber efter eksponering for 
Streptococcus equi. Af de vaccinerede dyr udviste 43 % (12 ud af 28) ikke tegn på feber, synkebesvær 
eller markant depression (appetitløshed, markant ændret adfærd) efter eksponering for Streptococcus 
equi, og 36 % (10 ud af 28) udviste ikke tegn på hoste efter eksponering. 

Data fra supplerende studier, hvor heste blev revaccineret med en enkelt injektion efter det første 
vaccinationsforløb, var ikke tilstrækkelige. Hvis revaccination af heste med høj risiko for infektion derfor 
er nødvendig, anbefales det at gentage vaccinationsprogrammet med to injektioner. 

Hvilke risici er der forbundet med Strangvac? 

De hyppigste bivirkninger ved Strangvac (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 dyr), der kan 
vare i op til fem dage efter vaccinationen, er forbigående stigning i kropstemperaturen på op til 2,6 °C, 
forbigående lokale vævsreaktioner på indstiksstedet, karakteriseret ved varme, smerter og hævelse 
(ca. 5 cm i diameter) og sekret fra øjet, som kan være mukopurulent (indeholde slim og pus). 

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Strangvac fremgår af indlægssedlen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Ved utilsigtet selvinjektion bør der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises 
til lægen. 

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan 
slagtes, og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. 

Tilbageholdelsestiden for kød fra heste, der er vaccineret med Strangvac, er "nul" dage, hvilket vil 
sige, at der ikke er nogen påkrævet ventetid. 

Hvorfor er Strangvac godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur besluttede, at fordelene ved Strangvac opvejer risiciene, og at det 
kan godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Strangvac 

Strangvac modtog en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 16. august 2021. 

Yderligere oplysninger om Strangvac findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/strangvac. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i 09-2021. 

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