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Strangvac (szczepionka przeciwko Streptococcus equi, 
rekombinowane białka) 
Przegląd wiedzy na temat szczepionki Strangvac i uzasadnienie udzielenia 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest szczepionka Strangvac i w jakim celu się ją stosuje? 

Strangvac to szczepionka weterynaryjna podawana koniom od 8. miesiąca życia w celu zmniejszenia 
objawów klinicznych ostrej fazy zołz. Zołzy to zakażenie górnych dróg oddechowych i regionalnych 
węzłów chłonnych koni, wywołanym przez bakterię Streptococcus equi. 

Strangvac zawiera białka CCE, Eq85 i IdeE Streptococcus equi. Szczepionka jest przeznaczona do 
stosowania u koni na obszarach, na których stwierdzono obecność Streptococcus equi i u których 
występuje wysokie ryzyko zakażenia. 

Jak stosować szczepionkę Strangvac? 

Lek wydawany z przepisu lekarza. Szczepionka jest dostępna w postaci zawiesiny do wstrzykiwań 
domięśniowych. Cykl szczepienia składa się z 2 wstrzyknięć podawanych w odstępie 4 tygodni. 
Działanie ochronne rozpoczyna się 2 tygodnie po drugim wstrzyknięciu i utrzymuje się przez 2 
miesiące. W przypadku koni narażonych na wysokie ryzyko zakażenia zaleca się powtórzenie cyklu 
szczepienia po upływie dwóch miesięcy. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania szczepionki Strangvac należy zapoznać się z ulotką 
informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Jak działa szczepionka Strangvac? 

Strangvac jest szczepionką. Działanie szczepionek polega na „uczeniu” układu odpornościowego 
(naturalny układ obronny organizmu), w jaki sposób bronić się przed chorobami. Strangvac zawiera 
białka bakterii Streptococcus equi. Białka te nie mogą wywoływać choroby. Po podaniu koniom 
szczepionki Strangvac układ odpornościowy zwierząt rozpoznaje te białka jako struktury „obce” i 
wytwarza skierowane przeciwko nim przeciwciała. Przeciwciała te pomagają koniom zwalczać zakażenia 
w przypadku kontaktu z bakterią. 
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Jakie korzyści ze stosowania szczepionki Strangvac zaobserwowano w 
badaniach? 

Skuteczność szczepionki Strangvac wykazano w badaniach laboratoryjnych, w których szczepienie koni 
szczepionką Strangvac zmniejszało objawy kliniczne w porównaniu ze zwierzętami nieszczepionymi. W 
dwóch badaniach konie zaszczepiono dwiema dawkami szczepionki Strangvac lub placebo (wstrzyknięcie 
pozorowane) przed sztucznym narażeniem na działanie Streptococcus equi. U 100% (20 z 20) zwierząt 
zaszczepionych placebo wystąpiła gorączka po ekspozycji na Streptococcus equi. U 43% (12 z 28) 
zaszczepionych zwierząt nie wystąpiła gorączka, trudności z połykaniem ani objawy nasilonej depresji 
(utrata apetytu, znaczna zmiana zachowania) po ekspozycji na Streptococcus equi, a 36% (10 z 28) nie 
wykazywało objawów kaszlu po ekspozycji. 

Dane z dodatkowych badań, w których konie zostały ponownie zaszczepione jednym wstrzyknięciem po 
pierwszym cyklu szczepienia, nie były wystarczające. W związku z tym, jeżeli konieczne jest ponowne 
szczepienie koni narażonych na wysokie ryzyko zakażenia, zaleca się powtórzenie cyklu szczepienia z 
dwoma wstrzyknięciami. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem szczepionki Strangvac? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem szczepionki Strangvac (mogące wystąpić 
u więcej niż 1 zwierzęcia na 10), które mogą utrzymywać się do pięciu dni po szczepieniu, to 
przejściowy wzrost temperatury ciała o maksymalnie 2,6°C, przejściowe miejscowe reakcje tkankowe 
w miejscu wstrzyknięcia, charakteryzujące się ciepłem, bólem i obrzękiem (o średnicy około 5 cm), 
oraz wysięk z oka, w tym o charakterze śluzowo-ropnym (zawierający śluz i ropę). 

Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem szczepionki Strangvac znajduje się w 
ulotce informacyjnej. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

W razie przypadkowego samowstrzyknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza oraz 
przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. 

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności? 

Okres karencji to czas po podaniu szczepionki, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać 
ubojowi, a mięso może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. 

Okres karencji na mięso pochodzące od koni zaszczepionych produktem Strangvac wynosi „zero” dni, 
co oznacza, że nie ma obowiązkowego czasu oczekiwania. 

Na jakiej podstawie szczepionka Strangvac jest dopuszczona do obrotu w 
UE? 

Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że korzyści płynące ze stosowania szczepionki Strangvac 
przewyższają ryzyko i może ona być dopuszczona do stosowania w UE. 
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Inne informacje dotyczące szczepionki Strangvac 

W dniu 16 sierpnia 2021 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla szczepionki Strangvac, 
ważne w całej Unii Europejskiej. 

Dalsze informacje dotyczące szczepionki Strangvac znajdują się na stronie internetowej Agencji pod 
adresem: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/strangvac. 

Data ostatniej aktualizacji: 09.2021. 

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