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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

Coxevac 
inaktivovaná očkovacia látka obsahujúca baktérie Coxiella burnetii 

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy. Vysvetľuje, akým spôsobom Výbor 
pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) vykonal hodnotenie na základe predložených dokumentov, 
a tak dospel k odporúčaniam, ako používať očkovaciu látku. 

Tento dokument nemôže nahradiť osobný rozhovor s veterinárom. Ďalšie informácie o ochorení vášho 
zvieraťa alebo o jeho liečbe vám poskytne veterinár. Ak potrebujete v súvislosti s odporúčaniami 
výboru CVMP viac informácií, prečítajte si vedeckú rozpravu (súčasť správy EPAR). 

Čo je očkovacia látka Coxevac? 

Coxevac je veterinárna očkovacia látka, ktorá obsahuje inaktivované (usmrtené) baktérie Coxiella 
burnetii. Očkovacia látka Coxevac je dostupná vo forme injekčnej suspenzie. 

Na čo sa očkovacia látka Coxevac používa? 

Očkovacia látka Coxevac sa používa u hovädzieho dobytka na zníženie rizika šírenia infekcie 
zapríčinenej baktériou Coxiella burnetii a u kôz na zníženie počtu potratov zapríčinených infekciou, ako 
aj na zmiernenie šírenia infekcie. Coxiella burnetii je baktéria, ktorá sa vyskytuje u zvierat vrátane 
dobytka a kôz, ako aj u človeka. Choroba, ktorú spôsobuje, je známa ako horúčka Q. U hovädzieho 
dobytka a kôz môže horúčka Q zapríčiniť potraty, pôrody mŕtvych plodov a pneumóniu. Očkovacia 
látka sa podáva hovädziemu dobytku a kozám vo veku od 3 mesiacov. Očkovacia látka sa podáva vo 
forme dvoch injekcií pod kožu v trojtýždňovom odstupe. O deväť mesiacov neskôr sa hovädziemu 
dobytku majú podať dve ďalšie injekcie v trojtýždňovom odstupe. Kozám sa má podať o rok neskôr 
jedna injekcia. 

Akým spôsobom očkovacia látka Coxevac účinkuje? 

Coxevac je bakteriálna očkovacia látka. Očkovacie látky účinkujú tak, že tzv. učia imunitný systém 
(prirodzenú obranu tela), ako sa má brániť pred chorobou. Ak sa očkovacia látka Coxevac podá 
hovädziemu dobytku a kozám, ich imunitný systém rozozná baktérie obsiahnuté v očkovacej látke ako 
cudzie a vytvorí protilátky na ochranu pred nimi. Ak budú zvieratá v budúcnosti vystavené baktériám 
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Coxiella burnetii, ich imunitný systém dokáže rýchlejšie produkovať protilátky. To im pomôže chrániť 
sa pred touto chorobou. 

To je mimoriadne dôležité, pretože baktéria Coxiella burnetii môže u ľudí vyvolať ochorenie nazývané 
horúčka Q a predchádzaním ochorenia u zvierat sa znižuje pravdepodobnosť prenosu choroby na ľudí. 

Akým spôsobom bola očkovacia látka Coxevac skúmaná? 

Účinnosť očkovacej látky Coxevac sa skúmala v laboratórnych aj terénnych štúdiách. 

V terénnej štúdii sa zisťovala účinnosť očkovacej látky u hovädzieho dobytka, ktorý pochádzal z fariem, 
kde sa vyskytla baktéria Coxiella burnetii. Účinnosť očkovacej látky v prípade kôz sa zisťovala v dvoch 
terénnych štúdiách s gravidnými kozami vystavenými baktérii Coxiella burnetii. 

Aký prínos preukázala očkovacia látka Coxevac v týchto štúdiách? 

Zo štúdií vykonaných na hovädzom dobytku a kozách vyplynulo, že očkovacia látka Coxevac znižuje 
šírenie baktérií (čo je hlavný faktor šírenia ochorenia) vaginálnym výtokom a mliekom, pričom 
v prípade kôz znižuje aj šírenie baktérií fekáliami a placentou. V štúdiách s kozami sa takisto zistil nižší 
podiel potratov u zaočkovaných kôz v porovnaní s nezaočkovanými. 

V prípade hovädzieho dobytka sa dĺžka trvania ochrany stanovila na 280 dní a v prípade kôz na jeden 
rok. 

Aké riziká sa spájajú s používaním očkovacej látky Coxevac? 

V prípade hovädzieho dobytka sa na mieste podania injekcie veľmi často pozoruje opuch 
s maximálnym priemerom 9 až 10 cm, ktorý môže trvať až 17 dní. Táto reakcia sa postupne zmierni 
a vymizne bez potreby liečby. 

V prípade kôz sa na mieste podania injekcie veľmi často pozoruje hmatateľná reakcia s priemerom 3 až 
4 cm, ktorá môže trvať až 6 dní. Táto reakcia sa zmierni a vymizne bez potreby liečby. V prípade kôz 
sa veľmi často pozoruje aj mierne zvýšenie rektálnej teploty počas 4 dní po zaočkovaní bez ďalších 
celkových príznakov. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

V prípade náhodného samoinjikovania treba ihneď vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi treba ukázať 
písomnú informáciu pre používateľov alebo obal. 

Aká je ochranná lehota? 

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní očkovacej látky pred tým, ako možno zviera 
zabiť a jeho mäso alebo mlieko použiť na ľudskú spotrebu. V prípade očkovacej látky Coxevac je 
ochranná lehota pre mäso a mlieko nula dní. 

Prečo bola očkovacia látka Coxevac povolená? 

Výbor CVMP dospel k záveru, že prínosy očkovacej látky Coxevac sú väčšie ako riziká spojené s jej 
používaním v rámci schválených indikácií, a odporučil vydať povolenie na uvedenie očkovacej látky 
Coxevac na trh. Pomer prínosu a rizika sa nachádza v časti venovanej vedeckej rozprave (súčasť tejto 
správy EPAR). 
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Očkovacia látka Coxevac bola pôvodne povolená za tzv. mimoriadnych okolností. To znamená, že 
v čase vydania pôvodného povolenia na uvedenie na trh nebolo možné získať úplné informácie 
o očkovacej látke Coxevac. Európska agentúra pre lieky (EMA) v súlade so schváleným časovým 
harmonogramom preskúmala ďalšie predložené informácie o účinnosti očkovacej látky. Výbor CVMP 
v roku 2014 usúdil, že predložené údaje sú primerané na to, aby povolenie na uvedenie očkovacej 
látky Coxevac na trh bolo zmenené na bežné. 

Ďalšie informácie o očkovacej látke Coxevac 

Dňa 30. septembra 2010 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie očkovacej látky Coxevac na 
trh platné v celej Európskej únii. Informácie o predpisovaní tejto očkovacej látky sú uvedené na 
označení/vonkajšom obale. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: november 2014. 
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