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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Coxevac 
Inaktywowana szczepionka przeciwko Coxiella burnetii 

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego 
(EPAR). Wyjaśnia, jak Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) ocenił 
przeprowadzone badania w celu ustalenia zaleceń w sprawie stosowania leku. 

Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub leczenia Twojego zwierzęcia należy 
skontaktować się z weterynarzem. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń 
CVMP należy zapoznać się z dyskusją naukową (również część EPAR). 

Co to jest Coxevac? 

Szczepionka Coxevac jest lekiem weterynaryjnym zawierającym inaktywowane (martwe) bakterie 
Coxiella burnetii. Szczepionka Coxevac jest dostępna w postaci zawiesiny do wstrzykiwań. 

W jakim celu stosuje się szczepionkę Coxevac? 

Szczepionkę Coxevac stosuje się u bydła w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia 
Coxiella burnetii oraz u kóz w celu zmniejszenia liczby poronień spowodowanych zakażeniem, a także 
ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażenia. Coxiella burnetii to bakteria, która ma wpływ na zdrowie 
zwierząt, w tym bydła i kóz, oraz człowieka. The disease it causes is known as Q-fever. U bydła i kóz 
gorączka Q może powodować poronienia, urodzenie martwego płodu lub zapalenie płuc. Szczepionkę 
podaje się bydłu i kozom w wieku od trzech miesięcy. Szczepionkę podaje się w postaci dwóch 
wstrzyknięć podskórnych w odstępie trzech tygodni. Dziewięć miesięcy później bydłu należy podać dwa 
dodatkowe wstrzyknięcia, ponownie w odstępie trzech tygodni. W przypadku kóz rok później należy 
podać jeden zastrzyk. 

Jak działa szczepionka Coxevac? 

Coxevac jest szczepionką bakteryjną. Działanie szczepionek polega na uczeniu układu odpornościowego 
(naturalny układ obronny organizmu), w jaki sposób bronić się przed chorobami. Po podaniu produktu 
Coxevac bydłu i kozom ich układ odpornościowy rozpoznaje bakterie zawarte w szczepionce jako obce 
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elementy i odpowiada wytwarzaniem przeciwciał. W przyszłości układ odpornościowy będzie w stanie 
szybciej reagować w przypadku ponownego kontaktu zwierzęcia z bakterią Coxiella burnetii. Wzmacnia 
to odporność na zachorowanie. 

Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że Coxiella burnetii może wywołać u ludzi chorobę o 
nazwie gorączka Q, a także z uwagi na to, że zmniejszenie zachorowań wśród zwierząt zmniejszy 
prawdopodobieństwo przeniesienia choroby na ludzi. 

Jak badano szczepionkę Coxevac? 

Skuteczność przeciwko poszczególnym pasożytom oceniono w badaniach przeprowadzonych 
w warunkach laboratoryjnych i w terenie. 

Skuteczność działania szczepionki oceniano w badaniu terenowym u bydła pochodzącego z 
gospodarstw, w których wykryto obecność Coxiella burnetii. Skuteczność szczepionki u kóz określano w 
dwóch badaniach terenowych z udziałem ciężarnych kóz wystawionych na działanie Coxiella burnettii. 

Jakie korzyści ze stosowania szczepionki Coxevac zaobserwowano 
w badaniach? 

W badaniach dotyczących skuteczności u bydła i kóz wykazano, że szczepionka Covexac zmniejsza 
rozsiewanie bakterii (które jest głównym czynnikiem ryzyka rozprzestrzeniania się choroby) ze śluzem 
pochwowym i z mlekiem, natomiast u kóz szczepionka Coxevac zmniejszyła również rozsiewanie 
bakterii w kale i łożysku. Badania na kozach wykazały również mniejszy odsetek poronień u 
zaszczepionych kóz w porównaniu z kozami, którym nie podano szczepionki. 

Ustalono, że czas trwania ochrony u bydła wynosi 280 dni, natomiast u kóz jeden rok. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem szczepionki Coxevac? 

U bydła bardzo często występuje obrzęk w miejscu wstrzyknięcia o maksymalnej średnicy 9 do 10 cm, 
który może utrzymywać się do 17 dni. Reakcja ta stopniowo zmniejsza się i zanika bez konieczności 
leczenia. 

U kóz bardzo często występuje wyczuwalna palpacyjnie reakcja w miejscu wstrzyknięcia o średnicy 3 
do 4 cm, która może utrzymywać się do 6 dni. Reakcja ta zmniejsza się i zanika bez konieczności 
leczenia. U kóz bardzo często obserwuje się także lekkie podwyższenie temperatury w odbycie, 
trwające przez 4 dni po szczepieniu, przy braku innych objawów ogólnych. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

W razie przypadkowego samowstrzyknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, 
przedstawiając mu ulotkę dołączoną do opakowania lub etykietę. 

Jaki jest okres karencji? 

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a 
mięso czy mleko mogą zostać spożyte przez ludzi. W przypadku szczepionki Covexac okres karencji dla 
mięsa i mleka wynosi zero dni. 
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Na jakiej podstawie zatwierdzono szczepionkę Coxevac? 

CVMP uznał, że korzyści ze stosowania produktu Coxevac przewyższają ryzyko jego stosowania w 
zatwierdzonych wskazaniach, i zalecił przyznanie produktowi Coxevac pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu. Stosunek korzyści do ryzyka znajduje się w module nt. dyskusji naukowej niniejszego 
sprawozdania EPAR. 

Pierwotnie szczepionkę Coxevac dopuszczono do obrotu w wyjątkowych okolicznościach. Oznacza to, że 
w chwili udzielania wstępnego pozwolenia nie można było uzyskać pełnych informacji na temat produktu 
Coxevac. Europejska Agencja Leków (EMA) dokonała przeglądu dodatkowych informacji dotyczących 
skuteczności szczepionki zgodnie z ustalonym harmonogramem. W 2014 r. CVMP uznał, że przekazane 
dane były wystarczające, by przyznać pełne pozwolenie na dopuszczenie szczepionki Coxevac do 
obrotu. 

Inne informacje dotyczące szczepionki Coxevac: 

W dniu 30 września 2010 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie szczepionki 
Coxevac do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Informacje na temat kategorii dostępności tego 
produktu można znaleźć na etykiecie/opakowaniu zewnętrznym. 

Ostatnia aktualizacja streszczenia: 11.2014. 
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