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Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Coxevac 
vakcína obsahující inaktivovanou bakterii Coxiella burnetii 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) 
předloženou dokumentaci, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku. 

Tento dokument nemůže nahradit osobní diskusi s veterinárním lékařem vašeho zvířete. Chcete-li 
získat další informace o onemocnění svého zvířete nebo jeho léčbě, obraťte se na jeho veterinárního 
lékaře. Bližší informace o tom, na základě čeho výbor CVMP svá doporučení vypracoval, jsou uvedeny 
ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR). 

Co je Coxevac? 

Coxevac je veterinární vakcína, která obsahuje inaktivované (usmrcené) bakterie Coxiella burnetii. Je 
k dispozici ve formě injekční suspenze. 

K čemu se přípravek Coxevac používá? 

Přípravek Coxevac se používá u skotu ke zmírnění rizika šíření infekce bakterií Coxiella burnetii a dále u 
koz ke snížení počtu potratů způsobených touto infekcí, jakož i ke zmírnění rizika jejího šíření. Coxiella 
burnetii je bakterie, která postihuje zvířata, včetně skotu a koz, i člověka. Způsobuje onemocnění 
známé pod názvem Q-horečka. U skotu a koz může Q-horečka vyvolat potraty, porody mrtvých plodů a 
pneumonii (zápal plic). Vakcína se skotu a kozám podává od tří měsíců věku. Aplikuje se ve formě dvou 
injekcí pod kůži vždy s třítýdenním odstupem. O 9 měsíců později by skotu měly být podány další dvě 
injekce, opět s odstupem tří týdnů. U koz by měla být po jednom roce podána jedna další injekce. 

Jak přípravek Coxevac působí? 

Přípravek Coxevac je bakteriální vakcína. Vakcíny působí tak, že „učí“ imunitní systém (přirozený 
systém obrany těla), jak se bránit proti onemocnění. Jakmile je přípravek Coxevac podán skotu a 
kozám, rozpozná jejich imunitní systém bakterie obsažené ve vakcíně jako „cizorodé“ a vytváří proti 
nim protilátky. Pokud se v budoucnu dostanou zvířata do kontaktu s bakterií Coxiella burnetii, jejich 
imunitní systém bude schopen reagovat rychleji. To je pomůže ochránit před tímto onemocněním. 
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To je zvláště důležité, protože bakterie Coxiella burnetii může vyvolat onemocnění zvané Q-horečka u 
lidí a snížení jejího výskytu u zvířat rovněž sníží pravděpodobnost přenosu tohoto onemocnění na lidi. 

Jak byl přípravek Coxevac zkoumán? 

Účinnost přípravku Coxevac byla zkoumána jak v laboratorních, tak v terénních studiích. 

Jedna terénní studie zjišťovala účinnost vakcíny u skotu pocházejícího z farem, kde byl zaznamenán 
výskyt bakterie Coxiella burnetii. Účinnost vakcíny u koz byla zjišťována ve dvou terénních studiích 
zaměřených na březí kozy vystavené bakterii Coxiella burnetii. 

Jaký přínos přípravku Coxevac byl prokázán v průběhu studií? 

Studie provedené u skotu a koz prokázaly, že přípravek Coxevac snižuje množství bakterií 
vylučovaných ve vaginálním výtoku a mléce (což je hlavní faktor při šíření onemocnění), přičemž u koz 
navíc snižuje i množství bakterií vylučovaných ve výkalech a placentě. Studie provedené u koz také 
ukázaly, že procento potratů u očkovaných koz bylo nižší než u koz, které očkovány nebyly. 

Doba trvání ochrany byla stanovena na 280 dní u skotu a jeden rok u koz. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Coxevac? 

U skotu je velmi častý výskyt otoku v místě injekčního vpichu o průměru maximálně 9 až 10 cm, který 
může přetrvávat až 17 dní. Tato reakce se postupně zmírní a vymizí bez nutnosti léčby. 

U koz je velmi častý výskyt hmatatelné reakce v místě injekčního vpichu o průměru 3 až 4 cm, která 
může přetrvávat po dobu až 6 dnů, přičemž se rovněž postupně zmírní a vymizí bez nutnosti léčby. 
U koz se velmi často vyskytuje rovněž mírné zvýšení rektální teploty (teploty měřené v konečníku), 
které přetrvává po dobu 4 dnů po očkování bez dalších celkových příznaků. 

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

V případě náhodného injekčního podání přípravku do vlastního těla je třeba neprodleně vyhledat 
lékařskou pomoc a ukázat lékaři příbalovou informaci nebo etiketu přípravku. 

Jaká je ochranná lhůta? 

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než 
může být zvíře poraženo a jeho maso nebo mléko použito ke konzumaci člověkem. U přípravku 
Coxevac činí ochranná lhůta pro maso a mléko nula dnů. 

Na základě čeho byl přípravek Coxevac schválen? 

Výbor CVMP dospěl k závěru, že přínosy přípravku Coxevac v rámci schválené indikace převyšují jeho 
rizika, a proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci. Informace o poměru přínosů a 
rizik tohoto přípravku jsou uvedeny v části této zprávy EPAR věnované vědecké diskusi. 

Přípravek Coxevac byl původně registrován „za výjimečných okolností“. Znamená to, že v době 
původní registrace nebylo možné o přípravku Coxevac získat úplné informace. Evropská agentura pro 
léčivé přípravky (EMA) přezkoumala dodatečné informace týkající se účinnosti vakcíny v souladu se 
schváleným časovým rozvrhem. V roce 2014 výbor CVMP usoudil, že předložené údaje byly dostatečné 
k tomu, aby registrace přípravku Coxevac byla změněna na běžnou. 

 
Coxevac  
EMA/602443/2010 strana 2/3 
 



Další informace o přípravku Coxevac 

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Coxevac platné v celé Evropské unii dne 
30. září 2010. Informace o předepisování tohoto přípravku jsou k dispozici na etiketě/vnějším obalu. 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v listopadu 2014. 

 
Coxevac  
EMA/602443/2010 strana 3/3 
 


	Co je Coxevac?
	K čemu se přípravek Coxevac používá?
	Jak přípravek Coxevac působí?
	Jak byl přípravek Coxevac zkoumán?
	Jaký přínos přípravku Coxevac byl prokázán v průběhu studií?
	Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Coxevac?
	Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem?
	Jaká je ochranná lhůta?
	Na základě čeho byl přípravek Coxevac schválen?
	Další informace o přípravku Coxevac

