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Strangevac (Streptococcus equi vakcīna, rekombinanti 
proteīni) 
Strangvac pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Strangvac un kāpēc tās lieto? 

Strangvac ir veterināra vakcīna, ko ievada zirgiem no 8 mēnešu vecuma, lai mazinātu kumeļu ienāšu 
akūtās stadijas klīniskās pazīmes. Kumeļu ienāši ir Streptococcus equi baktērijas izraisīta zirgu augšējo 
elpceļu un reģionālo limfmezglu infekcija. 

Strangvac satur Streptococcus equi proteīnus CCE, Eq85 un IdeE. Vakcīna ir paredzēta lietošanai 
zirgiem vietās, kur ir zināms par Streptococcus equi klātbūtni un augstu infekcijas risku. 

Kā lieto Strangvac? 

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti, un tās ir pieejamas kā suspensija injekcijām muskulī. 
Vakcinācijas kurss ir divas injekcijas ar četru nedēļu intervālu. Aizsardzība iestājas, kad pagājušas 
divas nedēļas pēc otrās injekcijas, un saglabājas divus mēnešus. Ieteicams pēc diviem mēnešiem 
atkārtot vakcinācijas kursu zirgiem, kuriem ir augsts inficēšanās risks. 

Papildu informāciju par Strangvac lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai sazināties ar 
veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kā Strangvac darbojas? 

Strangvac ir vakcīna. Vakcīnas darbojas, “mācot” imūnsistēmai (organisma dabīgajiem 
aizsargspēkiem), kā pasargāt sevi no slimības. Strangvac satur baktērijas Streptococcus equi 
proteīnus. Šīs olbaltumvielas nevar izraisīt slimību. Ievadot Strangvac zirgiem, zirgu imūnsistēma 
atpazīst šīs olbaltumvielas kā “svešas” un izstrādā pret tām antivielas. Šīs antivielas palīdz zirgiem 
cīnīties pret infekciju, ja viņi ir eksponēti baktērijas iedarbībai. 

Kādi Strangvac ieguvumi atklāti pētījumos? 

Strangvac efektivitāte ir pierādīta laboratorijas pētījumos, kuros zirgu vakcinācija ar Strangvac 
samazināja klīniskās pazīmes, salīdzinājumā ar nevakcinētiem dzīvniekiem. Divos pētījumos pirms 
Streptococcus equi mākslīgas eksponēšanas zirgus vakcinēja ar divām Strangvac vai placebo (fiktīvas 



 
Strangevac (Streptococcus equi vakcīna, rekombinanti proteīni)  
EMA/599683/2021 2. lpp. no 2 
 

injekcijas) devām. No placebo vakcinētajiem dzīvniekiem 100 % (20 no 20) bija drudzis pēc 
Streptococcus equi ekspozīcijas. No vakcinētajiem dzīvniekiem 43 % (12 no 28) pēc Streptococcus equi 
ekspozīcijas neuzrādīja drudzi, rīšanas grūtības vai izteiktas depresijas pazīmes (apetītes zudumu, 
izteiktas izmaiņas uzvedībā), un 36 % (10 no 28) pēc ekspozīcijas neuzrādīja klepus pazīmes. 

Dati no papildu pētījumiem, kuros zirgus pēc pirmā vakcinācijas kursa atkārtoti vakcinēja ar vienu 
injekciju, nebija pietiekami. Tādēļ, ja nepieciešama zirgu ar augstu inficēšanās risku revakcinācija, 
ieteicams atkārtot vakcinācijas kursu ar divām injekcijām. 

Kāds risks pastāv, lietojot Strangvac? 

Visbiežākās Strangvac blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem), kas var ilgt 
līdz piecām dienām pēc vakcinācijas, ir pārejoša ķermeņa temperatūras paaugstināšanās par līdz 
2,6 C, pārejošas lokālas audu reakcijas injekcijas vietā, ko raksturo karstums, sāpes un pietūkums 
(aptuveni 5 cm diametrā) un okulāri (acu) izdalījumi, kas var būt mukopurulenti (satur gļotas un 
strutas). 

Pilnu visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot Strangvac, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Nejaušas pašinjicēšanas gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam 
lietošanas instrukcija vai marķējums. 

Kāds ir ierobežojumu periods produktīvajiem dzīvniekiem? 

Ierobežojumu periods ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas brīža līdz dzīvnieka kaušanai un 
gaļas lietošanai cilvēku uzturā. 

Ierobežojumu periods gaļai no zirgiem, kas vakcinēti ar Strangvac, ir “nulle” dienas, kas nozīmē, ka 
obligāts gaidīšanas laiks netiek piemērots. 

Kāpēc Strangvac tika reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Strangvac, pārsniedz šo zāļu radīto risku un zāles 
var reģistrēt lietošanai ES. 

Cita informācija par Strangvac 

Strangvac 2021. gada 16. augustā tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES. 

Sīkāka informācija par Strangvac ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/strangvac. 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2021. gada septembrī. 

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