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Strangvac (εμβόλιο Streptococcus equi, ανασυνδυασμένες 
πρωτεΐνες)) 
Ανασκόπηση του Strangvac και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ 

Τι είναι το Strangvac και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το Strangvac είναι κτηνιατρικό εμβόλιο που χορηγείται σε ίππους ηλικίας άνω των 8 μηνών για τη 
μείωση των κλινικών συμπτωμάτων της οξείας φάσης της λοιμώδους αδενίτιδας. Η λοιμώδης αδενίτιδα 
είναι λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και των περιφερειακών λεμφαδένων των ίππων 
από το βακτήριο Streptococcus equi. 

Το Strongvac περιέχει τις πρωτεΐνες Streptococcus equi CCE, Eq85 και IdeE. Το εμβόλιο προορίζεται για 
χορήγηση σε ίππους που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο λοίμωξης από Streptococcus equi σε περιοχές στις 
οποίες είναι γνωστό ότι υπάρχει το εν λόγω παθογόνο. 

Πώς χρησιμοποιείται το Strangvac; 

Το φάρμακο χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή και διατίθεται υπό μορφή ενέσιμου εναιωρήματος σε 
μυ. Το σχήμα εμβολιασμού είναι 2 ενέσεις, μεταξύ των οποίων μεσολαβούν 4 εβδομάδες. Η προστασία 
ξεκινά 2 εβδομάδες μετά τη δεύτερη ένεση και διαρκεί 2 μήνες. Συνιστάται η επανάληψη του 
προγράμματος εμβολιασμού μετά από δύο μήνες για ίππους που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο λοίμωξης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Strangvac, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών 
χρήσης ή επικοινωνήστε με τον κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό σας. 

Πώς δρα το Strangvac; 

Το Strangvac είναι εμβόλιο. Τα εμβόλια δρουν «διδάσκοντας» το ανοσοποιητικό σύστημα (τη φυσική 
άμυνα του οργανισμού) πώς να αμύνεται ενάντια σε μια νόσο. Το Strangvac περιέχει πρωτεΐνες του 
βακτηρίου Streptococcus equi. Αυτές οι πρωτεΐνες δεν μπορούν να προκαλέσουν νόσο. Όταν το 
Strangvac χορηγείται σε ίππους, το ανοσοποιητικό τους σύστημα αναγνωρίζει τις πρωτεΐνες ως «ξένα» 
σώματα και παράγει αντισώματα εναντίον τους. Τα αντισώματα αυτά βοηθούν τους ίππους να 
καταπολεμήσουν τη λοίμωξη εάν εκτεθούν στο βακτήριο. 
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Ποια είναι τα οφέλη του Strangvac σύμφωνα με τις μελέτες; 

Η αποτελεσματικότητα του Strangvac έχει αποδειχθεί σε εργαστηριακές μελέτες στις οποίες ο εμβολιασμός 
ίππων με Strangvac μείωσε τα κλινικά συμπτώματα σε σύγκριση με μη τα εμβολιασμένα ζώα. Σε δύο 
μελέτες, οι ίπποι εμβολιάστηκαν με δύο δόσεις είτε Strangvac είτε εικονικού φαρμάκου (εικονική ένεση) 
προτού εκτεθούν τεχνητά στο Streptococcus equi. Από τα ζώα που εμβολιάστηκαν με εικονικό φάρμακο, 
το 100% (20 από τα 20 ζώα) εμφάνισαν πυρετό μετά από έκθεση στο Streptococcus equi. Από τα 
εμβολιασμένα ζώα, το 43% (12 από τα 28 ζώα) δεν εμφάνισαν πυρετό, δυσκολία στην κατάποση ή 
ενδείξεις έντονης κατάθλιψης (απώλεια όρεξης, σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά) μετά την έκθεση 
στο Streptococcus equi και το 36% (10 από τα 28 ζώα) δεν παρουσίασαν κλινικά σημεία βήχα μετά την 
έκθεση στο βακτήριο. 

Τα δεδομένα από πρόσθετες μελέτες στις οποίες οι ίπποι επανεμβολιάστηκαν με εφάπαξ ένεση μετά τον 
πρώτο εμβολιασμό δεν ήταν επαρκή. Συνεπώς, εάν απαιτείται επανεμβολιασμός των ίππων που 
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο λοίμωξης, συνιστάται η επανάληψη του εμβολιασμού με δύο ενέσεις. 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Strangvac; 

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του Strangvac (ενδέχεται να εμφανιστούν σε περισσότερα από 1 
στα 10 ζώα) οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν έως και πέντε ημέρες μετά τον εμβολιασμό είναι παροδική 
αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος έως 2,6°C, παροδικές αντιδράσεις των τοπικών ιστών στο 
σημείο της ένεσης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αίσθημα καύσου, πόνο και οίδημα (διαμέτρου περίπου 
5 cm) και οφθαλμικές εκκρίσεις (που μπορεί να είναι βλεννογονοτοξικές (που περιέχουν βλέννα και 
πύον). 

Για τον πλήρη κατάλογο των ανεπιθύμητων ενεργειών που έχουν αναφερθεί με το Strangvac, 
συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο; 

Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή επιδεικνύοντας στον γιατρό το 
φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου. 

Ποια είναι η περίοδος αναμονής στα ζώα παραγωγής τροφίμων; 

Η περίοδος αναμονής είναι ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβήσει από τη χορήγηση του φαρμάκου έως 
τη σφαγή του ζώου και τη χρήση του κρέατός του για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

Η περίοδος αναμονής για το κρέας από ίππους που έχουν εμβολιαστεί με Strangvac είναι «μηδέν» 
ημέρες, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικός χρόνος αναμονής. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Strangvac στην ΕΕ; 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι τα οφέλη του Strangvac υπερτερούν των κινδύνων 
που συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε την έγκριση της χρήσης του εν λόγω φαρμάκου στην ΕΕ. 
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Λοιπές πληροφορίες για το Strangvac 

Το Strangvac έλαβε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ, στις 16 Αυγούστου 2021. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Strangvac διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη 
διεύθυνση ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/strangvac. 

Τελευταία επικαιροποίηση της ανασκόπησης: 09-2021. 

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