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Clynav (vakcína proti onemocnění pankreatu lososů 
(rekombinantní DNA plazmid)) 
Přehled informací o přípravku Clynav a proč byl registrován v EU 

Co je přípravek Clynav a k čemu se používá? 

Clynav je veterinární vakcína používaná k ochraně lososa obecného proti onemocnění pankreatu 
způsobenému alfavirem lososovitých ryb podtypu 3 (SAV3). Onemocnění pankreatu může u lososa 
obecného zapříčinit snížení přírůstku hmotnosti, vede k poškození srdce, pankreatu a kosterního 
svalstva a může způsobit jeho úhyn. 

Léčivou látkou v přípravku Clynav je DNA plazmid (malá část DNA), který obsahuje genetický kód 
pro tvorbu proteinů (bílkovin) nacházejících se ve viru způsobujícím onemocnění pankreatu lososů. 

Jak se přípravek Clynav používá? 

Přípravek Clynav je dostupný ve formě injekčního roztoku a je vydáván pouze na předpis. 

Vakcína se podává rybám po anestezii, a to jedinou injekcí do dorsálního svalu (svalu na hřbetu 
ryby) v oblasti před hřbetní ploutví a vedle ní. Doba k navození ochrany po vakcinaci závisí na 
teplotě vody: ochrana je navozena během 399 stupňodnů, což se vypočítá vynásobením průměrné 
teploty vody ve °C počtem dnů, např. 40 dnů při teplotě vody 10°C. Z hlediska zlepšení přírůstku 
hmotnosti a zmírnění poškození srdce, pankreatu a kosterního svalstva přetrvává ochrana po dobu 
přibližně 12 měsíců po vakcinaci a z hlediska snížení mortality po dobu 9½ měsíce. 

Více informací o používání přípravku Clynav naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na 
veterinárního lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Clynav působí? 

Přípravek Clynav je vakcína obsahující DNA. Vakcíny působí tak, že připravují imunitní systém 
(přirozený obranný systém těla) na obranu proti infekčnímu onemocnění. Přípravek Clynav obsahuje 
DNA plazmid, který po injekčním podání rybě navozuje tvorbu bílkovin nacházejících se ve viru 
způsobujícím onemocnění pankreatu lososů. Imunitní systém rozpozná tyto bílkoviny jako „cizorodé“ 
a vytváří proti nim ochranu. Pokud se ryba v budoucnu dostane do kontaktu s uvedeným virem, 
imunitní systém bude připraven se mu rychle bránit. To napomáhá ochraně proti onemocnění. 
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Jaké přínosy přípravku Clynav byly prokázány v průběhu studií? 

Sedm laboratorních studií provedených ve sladkých a mořských vodách prokázalo, že vakcína je 
v rámci ochrany lososů před nakažením virem způsobujícím onemocnění pankreatu lososů účinná. 
Jedna laboratorní studie zkoumala známky onemocnění pankreatu u ryb očkovaných přípravkem 
Clynav v porovnání s rybami, jimž byla podána neúčinná injekce fyziologického (solného) roztoku. 
Po umělém nakažení ryb jejich umístěním v mořské vodě s nakaženými lososy bylo 29 dnů po 
vakcinaci, jakož i po 6, 9½ a 12 měsících zaznamenáno u ryb očkovaných přípravkem Clynav 
v porovnání s rybami, jimž byla podána neúčinná injekce fyziologického roztoku, zlepšení přírůstku 
hmotnosti a zmírnění poškození srdce, pankreatu a kosterního svalstva. Riziko úhynu se 9½ měsíce 
po vakcinaci snížilo v porovnání s rybami, jimž byla podána neúčinná injekce fyziologického roztoku. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Clynav? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Clynav (které mohou postihnout více než 1 zvíře z 10) 
jsou změny způsobu plavání po dobu až 2 dnů, změněná pigmentace (zbarvení) po dobu až sedmi 
dnů a nechutenství po dobu až devíti dnů. Poranění jehlou v místě injekce jsou častá a mohou 
přetrvávat po dobu minimálně 90 dnů. 
 
Úplný seznam nežádoucích účinků přípravku Clynav je uveden v příbalové informaci. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Je třeba se vyhnout přímému kontaktu s přípravkem a při manipulaci s ním používat ochranné 
prostředky (například ochranné rukavice). 

V případě náhodného poranění o jehlu nebo sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem je 
třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc a ukázat příbalovou informaci nebo etiketu praktickému 
lékaři. 

Jaká je ochranná lhůta u zvířat určených k produkci potravin? 

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, 
než může být zvíře poraženo a jeho maso použito pro lidskou spotřebu. 

Ochranná lhůta pro maso z lososa obecného očkovaného přípravkem Clynav je „0 dnů“, což 
znamená, že po podání tohoto léčivého přípravku není nutné odkládat jeho spotřebu. 

Na základě čeho byl přípravek Clynav registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Clynav převyšují jeho rizika, 
a lze jej proto registrovat k použití v EU. 

Další informace o přípravku Clynav: 

Přípravku Clynav bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 27. června 2017. 

Další informace o přípravku Clynav jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/clynav. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 03-2020. 
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