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EPAR sammendrag for offentligheden

Proteq West Nile
West Nile rekombinant canarypox-virus (vCP2017-virus)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet
er at forklare, hvordan Udvalget for Lægemidler til Dyrs (CVMP) vurdering af den forelagte
dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor.
Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse den videnskabelige
drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Proteq West Nile?
Proteq West Nile er en vaccine, der indeholder den rekombinante canarypox-virus West Nile (vCP2017virus). Den findes som injektionsvæske, suspension.

Hvad anvendes Proteq West Nile til?
Proteq West Nile anvendes til at beskytte heste fra femmånedsalderen mod sygdommen West Nile.
West Nile er en virussygdom, som overføres af myg og kan forårsage encefalitis (betændelse i
hjernen) og meningitis (betændelse i hjernehinden og rygmarven). Vaccinen anvendes til at reducere
antallet af heste med West Nile-virus i blodet (viræmi) eller med kliniske tegn på sygdommen.
Vaccinen gives til unge heste som to injektioner i nakkemusklerne. Den første injektion gives, når
dyret er fem måneder gammelt, og den anden injektion gives fire til seks uger senere. Beskyttelsen
indtræder fire uger efter den første injektion og varer et år. Hestene skal revaccineres hvert år.
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Hvordan virker Proteq West Nile?
Proteq West Nile er en vaccine. Vacciner virker ved at "lære" immunsystemet (kroppens naturlige
forsvar), hvordan det skal beskytte sig mod en sygdom. Vaccinestammen vCP2017 i Proteq West Nile
er en canarypox-virus, der fungerer som ”bærer”, og som har fået et gen, der sætter den i stand til at
producere den del af West Nile-virussen, der består af proteinerne PreM og E. Canarypox-virussen
spreder sig ikke og deler sig ikke hos de vaccinerede heste.
Når en hest bliver vaccineret, genkender immunsystemet West Nile-proteinerne PreM og E som
"fremmede" og danner antistoffer mod dem. Fremover vil immunsystemet kunne producere antistoffer
hurtigere, når det udsættes for West Nile-virus, og dette hjælper med at beskytte mod dødsfald som
følge af sygdommen West Nile.
Vaccinen indeholder desuden et "adjuvans", som giver en bedre immunrespons.

Hvordan blev Proteq West Nile undersøgt?
Vaccinen blev testet hos heste fra femmånedsalderen i ni laboratorieundersøgelser. De primære
effektmål var baseret på antallet af heste, som havde viræmi eller kliniske tegn på sygdommen West
Nile. I alle undersøgelserne blev de vaccinerede heste sammenlignet med heste, der ikke var
vaccineret.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Proteq West Nile?
Undersøgelserne viste, at vaccinen forebygger viræmi hos heste og reducerer de kliniske tegn hos
heste, der er inficeret med West Nile-virus.

Hvilken risiko er der forbundet med Proteq West Nile?
Heste, der er vaccineret med Proteq West Nile, kan have en lettere forhøjet kropstemperatur (op til
1,5° C) i op til to dage. De kan også få en midlertidig hævelse på injektionsstedet, som normalt
forsvinder inden for fire dage. Den fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger ved Proteq
West Nile fremgår af indlægssedlen.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller
kommer i berøring med dyret?
Hvis en person ved et uheld kommer til at injicere sig selv med medicinen, skal personen straks søge
læge, og indlægssedlen eller etiketten skal medbringes og vises til lægen.

Hvad er tilbageholdelsestiden?
Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter lægemidlets indgivelse, før dyret kan slagtes, og
kødet kan anvendes til menneskeligt konsum, eller æg og mælk kan anvendes til menneskeligt
konsum. Tilbageholdelsestiden er nul dage.

Hvorfor blev Proteq West Nile godkendt?
Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) vurderede, at Proteq West Nile generelt er veltålt og nyttigt
til reducering af kliniske udbrud af sygdommen West Nile. CVMP konkluderede derfor, at fordelene ved
Proteq West Nile var større end risiciene, når heste vaccineres mod sygdommen West Nile fra
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femmånedsalderen, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Protec West Nile.
Risk/benefit-forholdet fremgår af afsnittet om den videnskabelige drøftelse i denne EPAR.

Andre oplysninger om Proteq West Nile:
Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske
Union for Proteq West Nile til MERIAL den 05/08/2011. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne
for dette lægemiddel findes på etiketten/den ydre emballage.
Dette sammendrag blev sidst ajourført den 05/08/2011.
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