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Strangvac (Streptococcus equi -rokote, 
rekombinanttiproteiinit) 
Yleiskatsaus, joka koskee Strangvac-valmistetta ja sitä, miksi se on saanut 
myyntiluvan EU:ssa 

Mitä Strangvac on ja mihin sitä käytetään? 

Strangvac on eläinrokote, jota annetaan vähintään kahdeksan kuukauden ikäisille hevosille 
vähentämään pääntaudin akuutin vaiheen kliinisiä oireita. Pääntauti on Streptococcus equi -bakteerin 
aiheuttama hevosen ylähengitysteiden ja pään alueen imusolmukkeiden infektio. 

Strangvac sisältää Streptococcus equi -bakteerin CCE-, Eq85- ja IdeE-proteiineja. Rokote on 
tarkoitettu käytettäväksi suuressa infektioriskissä olevilla hevosilla sellaisilla alueilla, joilla 
Streptococcus equi -bakteeria tiedetään esiintyvän. 

Miten Strangvacia käytetään? 

Lääkevalmistetta saa vain eläinlääkärin määräyksestä, ja sitä on saatavana injektionesteenä 
(suspensiona) lihakseen annettavaa injektiota varten. Rokotussarja sisältää kaksi injektiota, jotka 
annetaan neljän viikon välein. Rokotteen antama suoja alkaa kahden viikon kuluttua toisesta 
injektiosta, ja se kestää kaksi kuukautta. On suositeltavaa antaa rokotussarja uudelleen kahden 
kuukauden kuluttua, jos hevosen infektioriski on suuri. 

Strangvacin käyttöä koskevaa lisätietoa saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Miten Strangvac vaikuttaa? 

Strangvac on rokote. Rokotteet vaikuttavat opettamalla immuunijärjestelmää (elimistön luonnollista 
puolustusjärjestelmää) puolustautumaan sairauksia vastaan. Strangvac sisältää Streptococcus 
equi -bakteerin proteiineja. Kyseiset proteiinit eivät voi aiheuttaa sairautta. Kun Strangvacia annetaan 
hevosille, niiden immuunijärjestelmä tunnistaa proteiinit vieraiksi ja muodostaa vasta-aineita niitä 
vastaan. Vasta-aineet auttavat hevosia torjumaan infektiota, jos ne altistuvat bakteerille. 
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Mitä hyötyä Strangvacista on havaittu tutkimuksissa? 

Strangvacin teho on osoitettu laboratoriotutkimuksissa, joissa hevosten rokottaminen Strangvacilla 
vähensi sairauden kliinisiä oireita rokottamattomiin eläimiin verrattuna. Kahdessa tutkimuksessa 
hevosille annettiin kaksi annosta Strangvac-rokotetta tai lumelääkettä, minkä jälkeen ne altistettiin 
keinotekoisesti Streptococcus equi -bakteerille. Lumerokotteen saaneista eläimistä 100 prosentilla (20 
eläintä 20:stä) esiintyi kuumetta Streptococcus equi -altistuksen jälkeen. Rokotetuista eläimistä 
43 prosentilla (12 eläimellä 28:sta) ei ollut kuumetta, nielemisvaikeuksia tai näkyviä merkkejä 
depressiosta (ruokahaluttomuus, merkittävä muutos käyttäytymisessä) Streptococcus equi -bakteerille 
altistumisen jälkeen, ja 36 prosentilla (10 eläimellä 28:sta) ei esiintynyt yskää altistuksen jälkeen. 

Tiedot lisätutkimuksista, joissa hevosille annettiin yksi uusi rokoteinjektio ensimmäisen rokotussarjan 
jälkeen, eivät olleet riittäviä. Näin ollen hevosille, joilla on suuri infektioriski, suositellaan kahden 
injektion rokotussarjan antamista, mikäli hevoset on tarpeen rokottaa uudelleen. 

Mitä riskejä Strangvaciin liittyy? 

Strangvacin yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua useammalle kuin yhdelle eläimelle 
kymmenestä), joita voi esiintyä viiden päivän ajan rokotuksen jälkeen, ovat ohimenevä 
ruumiinlämmön nousu (enintään 2,6 °C), injektiokohdan ohimenevät paikalliset kudosreaktiot, joille on 
ominaista kuumotus, kipu ja turvotus (halkaisija noin 5 cm) sekä silmien vuoto, joka voi olla limaista 
ja märkäistä. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Strangvacin haittavaikutuksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava? 

Jos henkilö injisoi valmistetta vahingossa itseensä, hänen on hakeuduttava välittömästi lääkäriin ja 
näytettävä tälle pakkausseloste tai myyntipakkaus. 

Mikä on varoaika elintarviketuotantoon käytettävillä eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan viimeisestä lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa 
teurastaa ja sen lihaa voi käyttää elintarvikkeeksi. 

Strangvacilla rokotettujen hevosten varoaika on lihan osalta nolla vuorokautta, mikä tarkoittaa sitä, 
että pakollista odotusaikaa ei ole. 

Miksi Strangvac on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Strangvacin hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan 
myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Muita tietoja Strangvacista 

Strangvac sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 16. elokuuta 2021. 

Lisää tietoa Strangvacista on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/strangvac. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 09-2021. 

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