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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Coxevac 
Inaktivált Coxiella burnetii vakcina 

Ez a dokumentum az európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója. Azt mutatja be, hogy 
az állatgyógyászati készítmények bizottságának (CVMP) a benyújtott dokumentáción alapuló értékelése 
miként vezetett a készítmény alkalmazási feltételeire vonatkozó ajánlásokhoz. 

Ez a dokumentum nem helyettesítheti az állatorvossal történő személyes megbeszélést. Amennyiben 
állata betegségével vagy kezelésével kapcsolatban további információra van szüksége, forduljon 
állatorvosához. Ha Ön többet szeretne tudni a CVMP ajánlásainak alapjairól, olvassa el a (szintén az 
EPAR részét képező) tudományos indoklást. 

Milyen típusú gyógyszer a Coxevac? 

A Coxevac inaktivált (elölt) Coxiella burnetii baktériumokat  tartalmazó állatgyógyászati vakcina.  A 
Coxevac szuszpenziós injekció formájában kapható. 

Milyen betegségek esetén alkalmazható a Coxevac? 

A Coxevac-ot szarvasmarháknál a Coxiella burnetii fertőzés terjedése kockázatának csökkentésére, 
valamint kecskéknél a fertőzés okozta vetélések számának, illetve a fertőzés terjedésének 
csökkentésére alkalmazzák. A Coxiella burnetii egy baktérium, amely az állatokra – többek között 
szarvasmarhákra és kecskékre – és emberre is veszélyes. Az általa okozott betegség Q-láz néven 
ismert. Szarvasmarháknál és kecskéknél a Q-láz vetélést, halvaszületést és tüdőgyulladást idézhet elő. 
A vakcina szarvasmarháknak és kecskéknek három hónapos kortól adható. A vakcinát bőr alá adott 
injekció formájában kell beadni két adagban, amelyek beadása között három hétnek kell eltelnie. 
Kilenc hónap elteltével szarvasmarháknak két további injekciót kell adni, a két injekció között szintén 
háromhetes időközt hagyva. Kecskéknek egy év elteltével egy injekciót kell beadni. 

Hogyan fejti ki hatását a Coxevac? 

A Coxevac egy baktériumokat tartalmazó vakcina. A vakcinák úgy fejtik ki hatásukat, hogy 
„megtanítják” az immunrendszert (a szervezet természetes védekező rendszerét) arra, hogyan 
védekezzen a betegségek ellen. A Coxevac szarvasmarháknak, illetve kecskéknek történő beadásakor 
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az állatok immunrendszere a vakcinában található baktériumokat „idegenként” ismeri fel, és 
antitesteket termel ellenük. Ha az állatok szervezete a későbbiekben Coxiella burnetii baktériumoknak 
lesz kitéve, az immunrendszerük gyorsabban lesz képes reagálni. Ez segíteni fogja a betegség elleni 
védettség létrejöttét, ami rendkívül fontos, mivel a Coxiella burnetii az embernél egy Q-láz nevű 
betegséget okoz, és a betegség előfordulásának csökkentése az állatoknál csökkenti a betegség 
emberre való átterjedésének valószínűségét. 

Milyen módszerekkel vizsgálták a Coxevac-ot? 

A Coxevac hatásosságát laboratóriumi és terepvizsgálatokban egyaránt tanulmányozták. 

Egy terepvizsgálatban a vakcina hatásosságát Coxiella burnetii-vel fertőzött farmokon élő 
szarvasmarháknál határozták meg. A kecskéknél a vakcina hatásosságát Coxiella burnetii-nek kitett 
vemhes kecskéknél határozták meg két terepvizsgálatban. 

Milyen előnyei voltak a Coxevac alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A szarvasmarhákra és kecskékre vonatkozó vizsgálatok azt mutatták, hogy a Coxevac csökkenti a 
baktériumok hüvelyváladék és tej útján bekövetkező ürülését (ami a betegség terjedésének döntő 
tényezője), míg a kecskéknél a Coxevac  csökkenti a baktériumok ürülék és placenta útján 
bekövetkező ürülését is. A kecskéknél végzett vizsgálatokban kisebb arányban fordult elő vetélés a 
vakcinázott kecskéknél, mint a nem beoltott állatoknál.  

A védettség időtartamát szarvasmarháknál 280 napban, kecskéknél pedig egy évben állapították meg. 

Milyen kockázatokkal jár a Coxevac alkalmazása? 

Szarvasmarháknál az injekció beadásának helyén igen gyakran megfigyelhető  egy legfeljebb 9–10 cm 
átmérőjű duzzanat, amely 17 napig is tarthat. A reakció fokozatosan enyhül és végül elmúlik, kezelése 
nem szükséges. 

Kecskéknél igen gyakran figyelhető meg az injekció beadásának helyén tapintható, 3–4 cm átmérőjű 
reakció, amely 6 napig tarthat. A reakció egyre enyhébbé válik és végül elmúlik, kezelése nem 
szükséges. Kecskéknél szintén igen gyakran észlelhető, hogy a végbélben mért testhőmérséklet a 
vakcinázást követően 4 napig enyhén magasabb, más általános jelek mutatkozása nélkül. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

Véletlen öninjekciózás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, és az orvosnak be kell mutatni a 
készítmény használati utasítását vagy címkéjét. 

Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő? 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az az időtartam, amelynek a gyógyszer alkalmazása és az 
állat levágása, illetve húsának vagy tejének emberi fogyasztásra való felhasználása között kell eltelnie. 
A húsra és tejre vonatkozó élelmezés-egészségügyi várakozási idő a Coxevac esetében nulla nap. 

Miért engedélyezték a Coxevac forgalomba hozatalát? 

A CVMP megállapította, hogy a Coxevac előnyei az engedélyezett javallatban meghaladják a 
kockázatokat, és javasolta a Coxevac-ra vonatkozó forgalomba hozatali engedély kiadását. Az előny-
kockázat profil az EPAR tudományos indokolást tartalmazó moduljában található. 
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A Coxevac forgalomba hozatalát eredetileg „kivételes körülmények” között engedélyezték. Ez azt 
jelenti, hogy a kezdeti engedély megadásakor nem lehetett teljes körű információt gyűjteni a Coxevac-
ról. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a megállapított menetrend szerint megvizsgálta a vakcina 
hatásosságával kapcsolatos újabb információkat. 2014-ben a CVMP azt a következtetést vonta le, hogy 
a benyújtott adatok megfelelőek a Coxevac forgalomba hozatalának rendes körülmények között 
történő engedélyezéséhez. 

A Coxevac-kal kapcsolatos egyéb információ: 

Az Európai Bizottság 2010. szeptember 30-án a Coxevac-ra vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész 
területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt. A készítmény felírására vonatkozó információ a 
doboz címkéjén/külső csomagolásán található. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 2014. november 
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