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Pnevmokokna konjugirana cepiva (PKC)
• 7-valentno
2000 – dovoljenje za promet FDA
2001 – dovoljenje za promet EMA
2006 – na tržišču v Sloveniji

• 10-valentno
2009 – dovoljenje za promet EMA
2009 – na tržišču v Sloveniji

• 13-valentno
2009 – dovoljenje za promet EMA
2010 – dovoljenje za promet FDA
2010 – na tržišču v Sloveniji

Varnostne značilnosti cepiva
•
•
•

registracija novih cepiv: varnost, imunogenost, učinkovitost
dodatno: vrednotenje sočasnega cepljenja z drugimi cepivi v rutinski
uporabi
ocena varnosti cepiva: primerjava oz. tehtanje med tveganjem zaradi
bolezni, ki jo lahko preprečimo s cepljenjem IN tveganjem zaradi
pojava neželenih dogodkov, povezanih s cepivom (dodatno: dobrobiti
cepljenja) - ta tveganja se lahko spreminjajo v času

Center et al.; Vaccine 2009

Pridobivanje podatkov o varnosti cepiv
• predklinične raziskave (3 faze)
• postmarketinško vrednotenje/ocenjevanje
varnosti (4. faza)

Spremljanje varnosti PKC v predkliničnih
raziskavah - načela
Reaktogenost
• Lokalne reakcije
rdečina, oteklina, občutljivost/ bolečina
• Sistemski dogodki
razdražljivost, zmanjšan apetit, nespečnost, zaspanost
• Povišana telesna temperatura
uporaba antipiretikov
Neželeni dogodki/pojavi (“adverse events”)
neugodni, nezaželeni ali nepredvideni znaki, simptomi, bolezni ali
laboratorijski rezultati
Resni neželeni dogodki
vsak neželen dogodek ki je, ali ima za posledico hospitalizacijo ali
podaljšanje hospitalizacije, življenje ogrožajoče stanje ali bolezen,
trajna okvara, prirojena anomalija, drugo resno stanje ali smrt

Postmarketinško vrednotenje varnosti
Namen: zaznavanje redkih, nepričakovanih neželenih
dogodkov, ki jih ni mogoče zaznati v predkliničnih
raziskavah
• spontano poročanje
farmakovigilančni sistemi proizvajalcev
drugi sistemi spremljanja neželenih dogodkov
• postmarketinške raziskave varnosti

7-valentno PKC
• predklinične raziskave
• postmarketinško vrednotenje/ocenjevanje varnosti

evalvacije varnostnih značilnosti cepiva:
FDA in CDC
Wise RP, Iskander J, Pratt RD, Campbell S, Ball R, Pless RP, et al.
Postlicensure safety surveillance for 7-valent pneumococcal conjugate
vaccine. JAMA 2004;292(14):1702–10.

WHO
deStefano F, Pfeifer D, Nohynek H. Safety profile of pneumococcal
conjugate vaccines: systematic review of pre- and post-licensure data.
Bull WHO 2008;86:373–80.

7-valentno PKC: predklinične raziskave
• vključenih več kot 18.000 dojenčkov in otrok (60.000 odmerkov
cepiva) – v glavnem ZDA, Finska
• cepilna shema: 2, 4, 6, 12-15 mesecev starosti
• skupaj z drugimi rutinskimi cepljenji
• najpogostejši neželeni dogodki:
lokalne reakcije na mestu cepljenja (induracija, eritem, lokalizirana
občutljivost), vročina (≥38○C)
• ostali neželeni dogodki:
razdražljivost, zaspanost, nemiren spanec, zmanjšan apetit,
bruhanje, diareja, izpuščaj
• enako kot po drugih rutinskih cepljenjih
• hospitalizacija zaradi astme nekoliko bolj pogosta med
cepljenimi??

7-valentno PKC: predklinične raziskave
reaktogenost

DeStefano et al.; Bull WHO 2008

pogostost lokalnih reakcij lahko narašča s številom prejetih odmerkov (ne velja za hujše)

7-valentno PCK: Farmakovigilančni sistemi
proizvajalcev - “Weberjev učinek”

Center et al.; Vaccine 2009

Adverse events reported to Wyeth versus Prevenar® doses distributed,United States, 2000–2007.

7-valentno PKC: postmarketinško
vrednotenje varnosti
sistemi spremljanja neželenih dogodkov
•
•
•
•
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VAERS – ZDA (Wise et al., JAMA 2004)
prvi 2 leti – 13,2 prijav/100.000 razdeljenih odmerkov
74,3 % sočasno cepljenje z drugimi cepivi
večinoma blagi neželeni dogodki (kot v predkliničnih raziskavah)
delež resnih neželenih dogodkov podoben, kot po drugih cepivih

postmarketinške raziskave varnosti
•
•
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Nothern California Kaiser Permanente – ZDA (neobjavljeno)
>162.000 cepljenih otrok (≤ 12 mes) spremljali 2 leti in pol
sočasna rutinska cepljenja
skoraj 1000 primerjav/ analiz za različne neželene dogodke
zaključek: 7-valentno PKC je varno

10-valentno PKC: predklinične raziskave
EU, Filipini (Chevallier et al, Ped Infect Dis J 2009)
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5 randomiziranih kontroliranih raziskav
namen: reaktogenost, varnost, imunogenost 10-valentnega PKC
4.004 otrok (ob vključitvi 6-16 tednov)
shema cepljenja: 3+1 PKC10 (+ razl. kombinacije rutinskih cepiv)
kontrolna skupina: 7-valentno PKC
varnost: vsi neželeni dogodki
rezultati: resni NU povezani s cepljenjem
osnovno cepljenje (6) – pljučnica + gastroenteritis + nefrotski sindrom
(PKC10), febrilne konvulzije (PKC10), razdražljivost + anoreksija
(PKC7), neztolažljiv jok (2 PKC10), vročina (PKC7)
poživitveni odmerek (1) – otekline rok (PKC10)

• zaključek: varnost in reaktogenost za obe cepivi primerljivi, tako
za primarne kot za poživitveni odmerek, ob sočasni aplikaciji z
drugimi cepivi v rutinski uporabi

10-valentno PKC: predklinične raziskave
Finska (Palmu et al, Lancet 2013)
•
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klasterska randomizirana dvojno slepa raziskava
namen: primarna učinkovitost 10-valentnega PKC
47.369 otrok (≤ 19 mes)
shema cepljenja: 3+1, 2+1, 2 PKC10
kontrolna skupina: hep A, hep B
varnost: resni, nepričakovani neželeni dogodki (iz nac. registra)

• rezultati: 18 primerov neželenih dogodkov
možno, verjetno povezani: febrilne konvulzije (2 PKC, 3 hep), hipotonična
epizoda z zmanjšano odzivnostjo (hep), lokalna reakcija + razdražljivost
(PKC), Kawasakijeva bolezen (2 PKC)
nepovezani: IPB (2 hep), cistitis (hep), okužba neop. (hep), diareja (2 PKC),
tonzilitis (PKC), parotitis (PKC), ekcem + vročina (PKC)

• zaključek: zaznali niso nobenih težav povezanih z varnostjo cepiva

13-valentno PKC: predklinične raziskave
Francija (Gimprel et al, Vaccine 2010)
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randomizirana kontrolirana dvojno slepa raziskava
namen: imunogenost, varnost 13-valentnega PKC
613 otrok (ob vključitvi 2 meseca)
shema cepljenja: 3+1 PKC13 (DTP/Hib/IPV)
kontrolna skupina: 3+1 PKC7, 3 PKC7 + 1 PKC13
varnost: vsi neželeni dogodki
rezultati:
lokalne reakcije in sistemski dogodki v glavnem blagi in primerljivi med
cepivoma (↑ rdečina PKC13, ↑ občutljivost 3+1 PKC13)
drugi neželeni dogodki (↑ nazofaringitis 3 PKC7 + 1 PKC13)
resnih neželenih dogodkov niso zaznali

13-valentno PKC: predklinične raziskave
Nemčija (Kieninger et al, Vaccine 2010)
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randomizirana kontrolirana dvojno slepa raziskava
namen: imunogenost, varnost 13-valentnega PKC
603 otrok (ob vključitvi 2 meseca)
shema cepljenja: 3+1 PKC13 (DTP/Hib/IPV+hep B)
kontrolna skupina: 3+1 PKC7
varnost: vsi neželeni dogodki
rezultati:
lokalne reakcije in sistemski dogodki v glavnem blagi in primerljivi med
cepivoma (↑ oteklina PKC13, ↑ blaga vročina PKC13, ↑ zaspanost PKC7, ↑
občutljivost obe cepivi poživitveni odmerek)
resni neželeni dogodki: 1 primer febrilnih konvulzij zaradi sočasne okužbe
na dan cepljenja (poživitveni odmerek PKC7)

13-valentno PKC: predklinične raziskave
Italija (Esposito et al.; Ped Infect Dis J 2010)
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randomizirana kontrolirana dvojno slepa raziskava
namen: imunogenost, varnost 13-valentnega PKC
606 otrok (ob vključitvi 3 mesece)
shema cepljenja: 2+1 PKC13 (DTP/Hib/IPV+hep B)
kontrolna skupina: 2+1 PKC7
varnost: vsi neželeni dogodki
rezultati:
lokalne reakcije: večina blaga; občutljivost in rdečina ↑ poživitveni odmerek
sistemski dogodki:primerljivi med cepivoma (↑ razdražljivost PKC13, ↑
vročina po poživitvenem odmerku PKC13)
resni neželeni dogodki: ni razlik med cepivoma v pogostosti
1 povezan s cepljenjem - infantilni spazmi (PKC7 primarna serija)

Prijave NU po cepljenju s PKC v Sloveniji
2007-2012
• razdeljenih > 16.000 odmerkov PKC
• 29 prijav neželenih učinkov (Register NU na IVZ)
16 – PKC
9 – PKC+DTP/Hib/IPV
4 – PKC+DTP/Hib/IPV+rota
•
-

resni NU (6 prijav)
PKC+DTP/Hib/IPV
makulopapulozen izpuščaj, neutoložljiv jok, napet trebušček
3 nedonošenčki, dihalni premori s pomodrevanjem zaradi poslabšanja
osnovne bolezni (zelo nizka gestacijska starost, prizadetost srca in pljuč)
akutni GN z imunskimi kompleksi (prirojen defekt komplementa)
PKC+DTP/Hib/IPV+rota
generalizirana urtikarija

Zaključki
• dolgoletne dobre izkušnje glede varnosti PKC7 tudi iz rutinske
uporabe
• predklinične raziskave kažejo, da sta PKC10 in PKC13 varni
(varnostne značilnosti primerljive s PKC7)
• pomembno spremljanje varnosti PKC10 in PKC13 tudi v prihodnje
(rutinska uporaba)

