1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa
Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

2.

SKAD JAKOCIOWY I ILOCIOWY

1 dawka (0,5 ml) zawiera:
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 11
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 31
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 41
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 51
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 6A1
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 6B1
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 7F1
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 9V1
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 141
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 18C1
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 19A1
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 19F1
Polisacharyd pneumokokowy serotyp 23F1
1 skoniugowany

2,2 μg
2,2 μg
2,2 μg
2,2 μg
2,2 μg
4,4 μg
2,2 μg
2,2 μg
2,2 μg
2,2 μg
2,2 μg
2,2 μg
2,2 μg

z biakiem nonikowym CRM197 i adsorbowany na fosforanie glinu (0,125 mg glinu).

Peny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTA FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwa.
Szczepionka jest jednorodn, bia zawiesin.

4.

SZCZEGÓOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Czynne uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu puc i ostremu zapaleniu ucha
rodkowego wywoywanym przez bakterie Streptococcus pneumoniae u niemowlt i dzieci od 6.
tygodnia do 5. roku ycia.
Czynne uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej wywoywanej przez bakterie Streptococcus
pneumoniae u dorosych w wieku 50 lat i starszych.
Informacje dotyczce ochrony przeciw okrelonym serotypom pneumokokowym, patrz punkt 4.4 i
5.1.
Schemat stosowania szczepionki Prevenar 13 powinien by ustalony zgodnie z oficjalnymi
zaleceniami z uwzgldnieniem wystpowania choroby inwazyjnej w rónych grupach wiekowych jak
równie danych epidemiologicznych o zmiennoci serotypów w rónych obszarach geograficznych.
4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Schematy szczepienia szczepionk Prevenar 13 powinny by oparte na oficjalnych zaleceniach.
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Dawkowanie
Niemowlta i dzieci w wieku od 6. tygodnia do 5. roku ycia
Zaleca si aby niemowlta, które jako pierwsz dawk otrzymay szczepionk Prevenar 13 dokoczyy
cykl szczepienia produktem Prevenar 13.
Niemowlta w wieku od 6. tygodnia do 6. miesica ycia
Trójdawkowy podstawowy cykl szczepienia
Zalecany cykl szczepienia obejmuje cztery dawki, kada po 0,5 ml. Podstawowy cykl szczepienia
obejmuje trzy dawki, pierwsza dawka zwykle podawana w drugim miesicu ycia, a dawki nastpne
przy zachowaniu odstpu przynajmniej 1 miesica pomidzy dawkami. Pierwsz dawk mona poda
ju w wieku 6 tygodni. Czwart dawk (uzupeniajc) zaleca si pomidzy 11. a 15. miesicem ycia.
Dwudawkowy podstawowy cykl szczepienia
Alternatywnie, jeeli Prevenar 13 jest podawany w ramach obowizujcego programu szczepie
niemowlt, mona rozway zastosowanie 3-dawkowego schematu szczepienia, w którym podaje si
dawki po 0,5 ml szczepionki. Pierwsza dawka moe by podana od 2. miesica ycia, druga dawka 2
miesice pó niej. Podanie dawki trzeciej (przypominajcej) zaleca si pomidzy 11. a 15. miesicem
ycia (patrz punkt 5.1).
Dzieci, które nie byy wczeniej szczepione i dzieci w wieku  7 miesicy
Niemowlta w wieku 7-11 miesicy
Dwie dawki, kada po 0,5 ml przy zachowaniu odstpu przynajmniej 1 miesica pomidzy dawkami.
Trzeci dawk zaleca si w drugim roku ycia.
Dzieci w wieku 12-23 miesicy
Dwie dawki, kada po 0,5 ml, przy zachowaniu odstpu przynajmniej 2 miesicy pomidzy dawkami.
Dzieci w wieku 2-5 lat
Jedna dawka 0,5 ml.
Schemat szczepienia produktem Prevenar 13 u niemowlt i dzieci szczepionych wczeniej produktem
Prevenar (7-walentnym) (Streptococcus pneumoniae serotypy 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F i 23F)
Prevenar 13 zawiera 7 takich samych serotypów, jak te zawarte w produkcie Prevenar, przy
zastosowaniu tego samego biaka nonikowego CRM197. U niemowlt i dzieci, które rozpoczy cykl
szczepienia produktem Prevenar, mona zmieni szczepionk na Prevenar 13 na kadym etapie
schematu szczepienia.
Dzieci w wieku 12-23 miesicy
Dzieci, które nie otrzymay dwóch dawek szczepionki Prevenar 13 jako niemowlta, powinny
otrzyma dwie dawki szczepionki (przy zachowaniu odstpu przynajmniej 2 miesicy pomidzy
dawkami), aby zakoczy cykl szczepienia dla 6 dodatkowych serotypów. Alternatywnie, cykl
szczepienia naley ukoczy zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.
Dzieci w wieku 2-5 lat
Jedna dawka.
Doroli w wieku 50 lat i starsi
Jedna dawka.
Nie ustalono potrzeby ponownego szczepienia kolejn dawk szczepionki Prevenar 13.
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Jeeli zastosowanie 23-walentnej polisacharydowej szczepionki wydaje si by uzasadnione, to bez
wzgldu na wczeniejszy stan szczepienia przeciw pneumokokom, naley poda Prevenar 13 jako
pierwszy (patrz punkt 4.5 i 5.1).
Sposób podawania
Szczepionk naley wstrzykiwa dominiowo. Preferowane miejsca wstrzyknicia to przednioboczna powierzchnia uda (misie obszerny boczny) u niemowlt oraz misie naramienny u dzieci i
dorosych.
4.3

Przeciwwskazania

Nadwraliwo na substancje czynne, na którkolwiek substancj pomocnicz wymienion w punkcie
6.1 lub na toksoid boniczy.
Podobnie jak w przypadku innych szczepionek, podanie szczepionki Prevenar 13 naley odoy na
pó niejszy termin u pacjentów z ostr chorob przebiegajc z gorczk. Niewielka infekcja, taka jak
przezibienie, nie powinna jednak by powodem odroczenia szczepienia.
4.4

Specjalne ostrzeenia i rodki ostronoci dotyczce stosowania

Produktu Prevenar 13 nie wolno podawa donaczyniowo.
Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek parenteralnych naley zabezpieczy odpowiednie
leki i nadzór medyczny na wypadek ewentualnego wystpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu
szczepionki.
Szczepionki nie naley podawa dominiowo pacjentom z trombocytopeni lub z innym zaburzeniem
krzepnicia, które moe stanowi przeciwwskazanie do wstrzyknicia dominiowego, ale mona
poda podskórnie, jeli potencjalne korzyci ze szczepienia znacznie przewaaj ryzyko podania
produktu (patrz punkt 5.1).
Prevenar 13 zapewnia ochron tylko przed serotypami Streptococcus pneumoniae, które s zawarte w
szczepionce, a nie chroni przed innymi mikroorganizmami powodujcymi chorob inwazyjn,
zapalenie puc lub zapalenie ucha rodkowego. Tak jak w przypadku innych szczepionek, Prevenar 13
moe nie zapewni wszystkim zaszczepionym osobom ochrony przed chorob pneumokokow.
U osób z zaburzon odpowiedzi immunologiczn wystpujc z powodu leczenia
immunosupresyjnego, wady genetycznej, zakaenia ludzkim wirusem niedoboru odpornoci (HIV) lub
innych przyczyn, moe nastpi zmniejszenie produkcji przeciwcia w odpowiedzi na szczepienie.
Nie s dostpne dane dotyczce bezpieczestwa stosowania i immunogennoci produktu Prevenar 13
u osób w okrelonych grupach o obnionej odpornoci (np. pacjenci z wrodzonym lub nabytym
zaburzeniem czynnoci ledziony, zakaeniem HIV, chorob nowotworow, po przeszczepieniu
komórek hematopoetycznych szpiku, zespoem nerczycowym); decyzj o szczepieniu naley
podejmowa indywidualnie.
Niemowlta i dzieci w wieku od 6. tygodnia do 5. roku ycia
W badaniach klinicznych Prevenar 13 indukowa odpowied immunologiczn w stosunku do
wszystkich trzynastu serotypów zawartych w szczepionce. Odpowied immunologiczna w odniesieniu
do serotypu 3 po podaniu dawki uzupeniajcej nie wzrosa ponad poziom obserwowany po cyklu
szczepie u niemowlt; znaczenie kliniczne tej obserwacji w odniesieniu do indukcji pamici
immunologicznej wobec serotypu 3 nie jest znane (patrz punkt 5.1).
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Odsetek dzieci, u których uzyskano indukcj aktywnych biologicznie przeciwcia (miano OPA t 1:8)
wobec serotypów 1, 3 i 5 by wysoki. Jednake rednie geometryczne miana (GMTs) byy nisze ni
te przeciw pozostaym dodatkowym serotypom obecnym w szczepionce; znaczenie kliniczne tej
obserwacji w odniesieniu do zapewnienia skutecznoci jest nieznane (patrz punkt 5.1).
Na podstawie ograniczonych danych wykazano, e produkt Prevenar 7-walentny (podstawowy cykl
szczepienia obejmujcy 3 dawki) powoduje powstanie odpowiedniej odpowiedzi immunologicznej u
niemowlt z niedokrwistoci sierpowat, przy profilu bezpieczestwa podobnym do obserwowanego
w grupie o niskim ryzyku (patrz punkt 5.1).
Dzieci poniej 2. roku ycia powinny otrzyma odpowiedni dla wieku liczb dawek szczepionki
Prevenar 13 (patrz punkt 4.2). Zastosowanie tej skoniugowanej szczepionki pneumokokowej nie
zastpuje podawania 23-walentnych szczepionek pneumokokowych dzieciom t 2. roku ycia z
chorobami (takimi jak: niedokrwisto sierpowata, brak ledziony, zakaenie HIV, choroba
przewleka lub niedobór odpornoci) klasyfikujcymi je w grupie podwyszonego ryzyka choroby
inwazyjnej spowodowanej przez Streptococcus pneumoniae. Jeeli jest to zalecane, dzieci w wieku
24 miesicy z grupy wysokiego ryzyka, wczeniej szczepione produktem Prevenar 13, powinny
otrzyma 23-walentn szczepionk pneumokokow. Odstp pomidzy podaniem 13-walentnej
skoniugowanej szczepionki pneumokokowej (Prevenar 13) i 23-walentnej szczepionki
pneumokokowej polisacharydowej nie powinien by krótszy ni 8 tygodni. Brak jest danych
stwierdzajcych czy zastosowanie szczepionki pneumokokowej 23-walentnej polisacharydowej u
dzieci dotychczas nieszczepionych lub szczepionych produktem Prevenar 13 moe powodowa
zmniejszon odpowied immunologiczn na kolejne dawki produktu Prevenar 13.
Naley wzi pod uwag ryzyko wystpienia bezdechu oraz konieczno monitorowania czynnoci
oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek podstawowego cyklu szczepienia
bardzo niedojrzaym wczeniakom (urodzonym 28. tygodniu ciy), szczególnie dotyczy to
niemowlt, u których wystpoway objawy niedojrzaoci ukadu oddechowego. Z uwagi na znaczne
korzyci wynikajce ze szczepienia tej grupy niemowlt, nie naley rezygnowa ze szczepienia ani go
odracza.
Ze wzgldu na serotypy szczepionki mona si spodziewa, i ochrona przed zapaleniem ucha
rodkowego bdzie mniejsza ni ochrona przed chorob inwazyjn. Ze wzgldu na to, e zapalenie
ucha rodkowego wywoywane jest przez liczne drobnoustroje, inne ni serotypy pneumokokowe
wystpujce w szczepionce, naley wzi pod uwag, i ochrona przed zapaleniem ucha rodkowego
moe by mniejsza (patrz punkt 5.1).
Leczenie przeciwgorczkowe naley rozpocz zgodnie z lokalnymi zaleceniami terapeutycznymi w
przypadku dzieci z chorobami drgawkowymi lub z drgawkami gorczkowymi w wywiadzie i u
wszystkich dzieci otrzymujcych Prevenar 13 jednoczenie ze szczepionkami zawierajcymi
penokomórkowy skadnik krztucowy.
4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Niemowlta i dzieci w wieku od 6. tygodnia do 5. roku ycia
Prevenar 13 mona podawa równoczenie z nastpujcymi szczepionkami, zarówno
monowalentnymi jak i skojarzonymi: szczepionk przeciw bonicy, tcowi, krztucowi
acelularn lub penokomórkow, szczepionk przeciw Haemophilus influenzae typu b, inaktywowan
szczepionk przeciw polio, szczepionk przeciw wirusowemu zapaleniu wtroby typu B, szczepionk
przeciw meningokokom typu C, szczepionk przeciw odrze, wince, róyczce i ospie wietrznej.
W badaniach klinicznych wykazano, e odpowied immunologiczna i profil bezpieczestwa
podawanych szczepionek nie uleg zmianie.
W badaniach klinicznych, w których podawano równoczenie szczepionk Prevenar 13 i szczepionk
przeciw rotawirusom nie zaobserwowano zmian w profilu bezpieczestwa stosowanych szczepionek.
5

Doroli w wieku 50 lat i starsi
Prevenar 13 mona podawa równoczenie z sezonow trójwalentn inaktywowan szczepionk
przeciw grypie (TIV).
W dwóch badaniach przeprowadzonych u osób dorosych w wieku 50-59 lat oraz 65 lat i starszych
wykazano, e Prevenar 13 moe by podawany jednoczenie z trójwalentn inaktywowan
szczepionk przeciw grypie (TIV). Odpowied na wszystkie trzy antygeny TIV bya porównywalna w
przypadku kiedy szczepionka TIV bya podana osobno, jak i równoczenie ze szczepionk
Prevenar 13.
W przypadku jednoczesnego podania szczepionki Prevenar 13 ze szczepionk TIV, odpowied
immunologiczna na Prevenar 13 bya mniejsza w porównaniu do podania Prevenar 13 osobno.
Kliniczne znaczenie tej obserwacji nie jest znane.
Jednoczesne podawanie z innymi szczepionkami nie zostao zbadane.
Róne szczepionki parenteralne naley zawsze wstrzykiwa w róne miejsca.
Równoczesne podanie szczepionki Prevenar 13 z 23-walentn polisacharydow szczepionk nie
zostao zbadane. W badaniach klinicznych, w których Prevenar 13 zosta podany 1 rok po podaniu 23walentnej polisacharydowej szczepionki, odpowied immunologiczna na wszystkie serotypy bya
mniejsza w porównaniu do sytuacji, w której Prevenar 13 by podany osobom wczeniej
niezaszczepionym 23-walentn polisacharydow szczepionk. Kliniczne znaczenie tej obserwacji nie
jest znane.
4.6

Wpyw na podno , ci i laktacj

Podno i cia
Brak danych dotyczcych stosowania szczepionki przeciw pneumokokom 13-walentnej
skoniugowanej u kobiet w okresie ciy.
Badania na zwierztach nie wykazay bezporedniego lub poredniego szkodliwego wpywu na
reprodukcj (patrz punkt 5.3).
Karmienie piersi
Nie wiadomo, czy szczepionka przeciw pneumokokom 13-walentna skoniugowana przenika do mleka
ludzkiego.
4.7

Wpyw na zdolno prowadzenia pojazdów i obsugiwania maszyn

Nieistotny.
4.8

Dziaania niepodane

Dziaania niepodane zgaszane podczas bada klinicznych oraz po wprowadzeniu szczepionki do
obrotu we wszystkich grupach wiekowych zostay wymienione poniej zgodnie z klasyfikacj
ukadów i narzdów, ze zmniejszajc si czstoci i nasileniem. Czsto wystpowania zostaa
okrelona nastpujco: bardzo czsto (t 1/10), czsto (t 1/100 do < 1/10), niezbyt czsto (t 1/1 000
do < 1/100), rzadko (t 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko ( 1/10 000).
Niemowlta i dzieci w wieku od 6. tygodnia do 5. roku ycia
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Bezpieczestwo stosowania szczepionki oceniano w kontrolowanych badaniach klinicznych, w
których podano 14267 dawek szczepionki 4429 zdrowym niemowltom; pierwsz dawk w wieku od
6. tygodnia ycia i dawk uzupeniajc w wieku 11-16 miesicy. We wszystkich badaniach z
udziaem niemowlt Prevenar 13 podawano równoczenie ze szczepionkami zalecanymi w okresie
dziecicym (patrz punkt 4.5).
Oceniano take bezpieczestwo u 354 dzieci (w wieku od 7. miesica do 5. roku ycia), które nie byy
wczeniej szczepione.
Najczciej opisywanymi dziaaniami niepodanymi byy reakcje w miejscu wstrzyknicia, gorczka,
draliwo, zmniejszenie apetytu oraz senno i (lub) bezsenno.
U dzieci w wieku powyej 12 miesicy obserwowano wiksz czsto reakcji miejscowych, ni u
niemowlt po podstawowym cyklu szczepie produktem Prevenar 13.
Dziaania niepodane z bada klinicznych
W badaniach klinicznych profil bezpieczestwa produktu Prevenar 13 by podobny do produktu
Prevenar. Obserwowane w badaniach klinicznych dziaania niepodane uznane za zwizane ze
szczepieniem produktem Prevenar 13 zostay podzielone z uwzgldnieniem czstoci wystpowania:
Zaburzenia ukadu immunologicznego:
Rzadko:
reakcje nadwraliwoci w tym obrzk twarzy, duszno, skurcz oskrzeli
Zaburzenia ukadu nerwowego:
Rzadko:
drgawki (w tym drgawki gorczkowe), epizody hipotoniczno-hiporeaktywne
Zaburzenia odka i jelit:
Bardzo czsto:
zmniejszenie apetytu
Niezbyt czsto:
wymioty; biegunka
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Rzadko:
wysypka; pokrzywka lub wysypka o charakterze pokrzywki
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Bardzo czsto:
gorczka; draliwo; rumie w miejscu wstrzyknicia, stwardnienie/obrzk lub
ból/tkliwo); senno; niespokojny sen;
rumie w miejscu wstrzyknicia lub stwardnienie/obrzk o rednicy 2,5-7 cm
(po podaniu dawki uzupeniajcej i u starszych dzieci [w wieku 2-5 lat])
Czsto:
gorczka > 39qC; tkliwo w miejscu wstrzyknicia upoledzajca ruch
koczyny (z powodu bólu); rumie w miejscu wstrzyknicia lub
stwardnienie/obrzk o rednicy 2,5-7 cm (po podaniu cyklu szczepienia u
niemowlt)
Niezbyt czsto:
rumie w miejscu wstrzyknicia lub stwardnienie/obrzk o rednicy ponad
7 cm; pacz.
Dziaania niepodane po wprowadzeniu szczepionki Prevenar do obrotu
Podane poniej dziaania niepodane nie zostay zaobserwowane w badaniach klinicznych produktu
Prevenar 13 u niemowlt i dzieci, uznano jednak, e mog one wystpowa zarówno w przypadku
produktu Prevenar jak i produktu Prevenar 13. Czsto wystpowania dziaa niepodanych
szczepionki Prevenar zostaa podana na podstawie raportowania spontanicznego.
Zaburzenia krwi i ukadu chonnego:
Bardzo rzadko:
powikszenie wzów chonnych w okolicy miejsca wstrzyknicia
Zaburzenia ukadu immunologicznego:
7

Rzadko:

reakcje anafilaktyczne/rzekomoanafilaktyczne, w tym wstrzs anafilaktyczny;
obrzk naczynioruchowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Bardzo rzadko:
rumie wielopostaciowy
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Rzadko:
reakcje wystpujce w miejscu podania: zapalenie skóry, wid, pokrzywka,
zaczerwienienie
Dodatkowa informacja dotyczca szczególnych grup wiekowych
Bezdech u niemowlt przedwczenie urodzonych ( 28. tygodnia ciy) (patrz punkt 4.4).
Doroli w wieku 50 lat i starsi
Bezpieczestwo stosowania szczepionki oceniono w 6 badaniach klinicznych obejmujcych 6198
osób dorosych w wieku od 50 do 95 lat. Prevenar 13 podano 5667 osobom dorosym; 2616 (46,2%)
w wieku od 50 do 64 lat oraz 3051 (53,8%) w wieku 65 lat i starszym. Z tego 1916 osób dorosych
byo wczeniej zaszczepionych 23-walentn szczepionk przeciw pneumokokom, polisacharydow, co
najmniej 3 lata przed badaniem, a 3751 nie byo zaszczepionych 23-walentn polisacharydow
szczepionk. Osoby powyej 65. roku ycia zgaszay mniej dziaa niepodanych ni modsi doroli,
bez wzgldu na wczeniejszy stan szczepienia przeciw pneumokokom. Ogólnie, kategorie czstoci
byy podobne w obu grupach.
Dziaania niepodane z bada klinicznych
We wszystkich badaniach klinicznych spodziewano si wystpienia reakcji miejscowych i zdarze
ukadowych codziennie przez 14 dni po kadym szczepieniu. Podane poniej czstoci wystpowania
s oparte na dziaaniach niepodanych, które uznano za zwizane ze szczepieniem produktem
Prevenar 13 osób dorosych:
Zaburzenia metabolizmu i odywiania:
Bardzo czsto:
zmniejszenie apetytu
Zaburzenia ukadu nerwowego:
Bardzo czsto:
bóle gowy
Zaburzenia odka i jelit:
Bardzo czsto:
biegunka
Czsto:
wymioty
Niezbyt czsto:
nudnoci
Zaburzenia ukadu immunologicznego:
Niezbyt czsto:
reakcje nadwraliwoci w tym obrzk twarzy, duszno, skurcz oskrzeli
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Rzadko:
wysypka
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Bardzo czsto:
dreszcze; zmczenie; reakcje w miejscu wstrzyknicia: rumie
stwardnienie/obrzk, ból/tkliwo; upoledzony ruch rk
Czsto:
gorczka
Niezbyt czsto:
powikszenie wzów chonnych w okolicy miejsca wstrzyknicia
Zaburzenia miniowo-szkieletowe i tkanki cznej:
Bardzo czsto:
ból stawów; ból mini
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Ogólnie, nie zaobserwowano znaczcych rónic w czstoci wystpowania dziaa niepodanych
podczas podawania produktu Prevenar 13 osobom dorosym szczepionym wczeniej polisacharydow
szczepionk przeciw pneumokokom.
Obserwowano wiksz czsto wystpowania niektórych spodziewanych reakcji ukadowych
podczas jednoczesnego podawania produktu Prevenar 13 z trójwalentn inaktywowan szczepionk
przeciw grypie (TIV) w porównaniu do szczepionki TIV podawanej osobno (ból gowy, dreszcze,
wysypka, zmniejszony apetyt, ból stawów i ból mini) lub do produktu Prevenar 13 podawanego
osobno (ból gowy, zmczenie, dreszcze, zmniejszony apetyt i ból stawów).
4.9

Przedawkowanie

Przedawkowanie produktu Prevenar 13 jest mao prawdopodobne ze wzgldu na opakowanie w
postaci ampukostrzykawki. Stwierdzono jednak przypadki przedawkowania produktu Prevenar 13 u
niemowlt i dzieci, polegajce na podaniu kolejnej dawki w krótszym ni zalecany okres w stosunku
do poprzedniej dawki. Dziaania niepodane wystpujce w przypadku przedawkowania produktu
Prevenar 13 byy takie same, jak dziaania niepodane obserwowane po zalecanych schematach
szczepienia produktem Prevenar 13 u niemowlt i dzieci.

5.

WACIWOCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Waciwoci farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: szczepionki pneumokokowe, kod ATC: J07AL02.
Mechanizm dziaania
Prevenar 13 zawiera 7 pneumokokowych polisacharydów otoczkowych zawartych w szczepionce
Prevenar (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) i 6 dodatkowych polisacharydów (1, 3, 5, 6A, 7F, 19A),
skoniugowanych z biakiem nonikowym CRM197.
Obcienie chorob niemowlt i dzieci w wieku od 6. tygodnia do 5. roku ycia
W oparciu o obserwacje rozkadu serotypów wystpujcych w Europie, przeprowadzone przed
wprowadzeniem produktu Prevenar do lecznictwa, szacuje si, e Prevenar 13 pokrywa okoo 73%100% (w zalenoci od kraju) serotypów odpowiedzialnych za inwazyjn chorob pneumokokow
(IChP) u dzieci w wieku poniej 5 lat. W tej grupie wiekowej serotypy 1, 3, 5, 6A, 7F i 19A
odpowiadaj za 15,6% do 59,7% przypadków choroby inwazyjnej, w zalenoci od kraju, czasu
badania i zastosowania produktu Prevenar.
Ostre zapalenie ucha rodkowego (OZU ) to czsta choroba wieku dziecicego o rónej etiologii.
Bakterie mog by przyczyn 60-70% epizodów klinicznych OZU . S. Pneumoniae jest najczstsz
przyczyn wszystkich bakteryjnych przypadków OZU na caym wiecie.
Szacuje si, e Prevenar 13 pokrywa ponad 90% opornych na antybiotyki serotypów
odpowiedzialnych za IChP.
Obcienie chorob osób dorosych w wieku 50 lat i starszych
Wystpowanie inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP) u osób dorosych zwiksza si wraz z
wiekiem od 50 lat, czynnikami ryzyka (palenie papierosów lub uywanie alkoholu) oraz
wspóistniejcymi chorobami (przewleka choroba sercowo-naczyniowa, przewleke zapalenie puc, w
tym astma, zaburzenia czynnoci nerek, cukrzyca i przewleka choroba wtroby, w tym alkoholowa
choroba wtroby). Najczciej wystpujcymi postaciami IChP u osób dorosych w wieku 50 lat i
starszych s zapalenie puc przebiegajce z bakteriemi, bakteriemia o nieustalonym pochodzeniu i
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zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W oparciu o dane dotyczce choroby pneumokokowej,
serotypy pneumokokowe wystpujce w produkcie Prevenar 13 mog odpowiada za co najmniej
50% do 76% (w zalenoci od kraju) przypadków IChP u osób dorosych w wieku powyej 50 lat.
Zapalenie puc przebiegajce z bakteriemi stanowi okoo 80% przypadków IChP u osób dorosych.
Immunogenno produktu Prevenar 13 w badaniach klinicznych u niemowlt i dzieci
Skuteczno szczepionki Prevenar 13 w zapobieganiu IChP nie bya badana. Zgodnie z zaleceniami
WHO ocena potencjalnej skutecznoci w zapobieganiu IChP u niemowlt i modszych dzieci oparta
jest na porównaniu odpowiedzi immunologicznej w odniesieniu do siedmiu serotypów zawartych
zarówno w szczepionce Prevenar 13 jak i w szczepionce Prevenar, której skuteczno ochronn
udowodniono wczeniej. Badano równie odpowied immunologiczn na dodatkowych 6 serotypów.
Odpowied immunologiczna po podaniu trójdawkowego podstawowego cyklu szczepie
Badania kliniczne z zastosowaniem rónych schematów szczepie zostay przeprowadzone w wielu
krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych i obejmoway dwa randomizowane badania typu
non-inferiority (Niemcy – podstawowy cykl szczepienia w 2., 3., 4. miesicu ycia [006] i Stany
Zjednoczone – podstawowy cykl szczepienia w 2., 4., 6. miesicu ycia [004]). W tych dwóch
badaniach porównywano odpowied immunologiczn przy uyciu kryteriów takich jak odsetek
zaszczepionych, u których stenie przeciwcia IgG w surowicy przeciw wszystkim serotypom
szczepionkowym wynosio t0,35 μg/ml po upywie miesica od zakoczenia szczepienia pierwotnego
i porównanie rednich geometrycznych ste przeciwcia IgG (GMCs, ELISA); dodatkowo
porównano miano przeciwcia w tecie OPA u pacjentów otrzymujcych produkt Prevenar i
Prevenar 13. W przypadku dodatkowych szeciu serotypów wartoci te zostay porównane z
najsabsz odpowiedzi wobec siedmiu wspólnych serotypów u zaszczepionych szczepionk
Prevenar.
Porównanie odpowiedzi immunologicznej (w oparciu o kryterium non-inferiority) w badaniu 006,
podane na podstawie odsetka niemowlt, u których stenie przeciwcia IgG w surowicy przeciw
wszystkim serotypom szczepionkowym wynosio t0,35 μg/ml, zostao przedstawione w Tabeli 1. W
badaniu 004 uzyskano podobne wyniki. Wykazano co najmniej równowano odpowiedzi
immunologicznej po zastosowaniu szczepionki Prevenar 13 (dolna granica 95% CI dla rónicy midzy
grupami wyniosa >-10%) w odniesieniu do wszystkich wspólnych 7 serotypów, z wyjtkiem serotypu
6B w badaniu 006 i serotypów 6B i 9V w badaniu 004, przy czym rónica bya niewielka. Dla
wszystkich siedmiu wspólnych serotypów wykazano spenienie kryteriów non-inferiority w
odniesieniu do wyników rednich geometrycznych ste przeciwcia IgG (GMCs) mierzonych testem
ELISA. Prevenar 13 indukuje wytworzenie porównywalnych, chocia nieco niszych ni Prevenar,
ste przeciwcia dla 7 wspólnych serotypów. Nie wiadomo, jakie jest znaczenie kliniczne tych
rónic.
Kryterium non-inferiority zostao spenione w odniesieniu do 6 dodatkowych serotypów w oparciu o
odsetek zaszczepionych niemowlt, u których stenie przeciwcia IgG wynioso t 0,35 μg/ml oraz w
oparciu o porównanie wyników rednich geometrycznych ste przeciwcia IgG (GMCs, ELISA) w
badaniu 006. Kryterium powysze zostao równie spenione w odniesieniu do 5 z 6 dodatkowych
serotypów, z wyjtkiem serotypu 3, w badaniu 004. Odsetek pacjentów, otrzymujcych szczepionk
Prevenar 13, u których stenie przeciwcia IgG w surowicy wynioso t 0,35 μg/ml dla serotypu 3
wyniós 98,2% (badanie 006) i 63,5% (badanie 004).
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Tabela 1: Porównanie odsetka pacjentów, którzy po 3. dawce szczepionki uzyskali st enie
przeciwcia IgG przeciw polisacharydom pneumokokowym wynoszce 0,35 g/ml
– badanie 006
Prevenar 13
Prevenar (7-walentny)
%
%
Rónica
Serotypy
(N=282-285)
(N=277-279)
(95% CI)
Serotypy – Prevenar (7-walentny)
98,2
0,0 (-2,5, 2,6)
87,1
-9,6 (-16,0, -3,3)
96,4
2,2 (-0,4, 5,2)
97,5
1,5 (-0,9, 4,1)
98,6
-1,4 (-4,2, 1,2)
96,0
-0,3 (-3,8, 3,3)
89,5
-0,8 (-6,0, 4,5)
Dodatkowe serotypy – Prevenar 13
1
96,1
87,1*
9,1 (4,5, 13,9)
3
98,2
87,1
11,2 (7,0, 15,8)
5
93,0
87,1
5,9 (0,8, 11,1)
6A
91,9
87,1
4,8 (-0,3, 10,1)
7F
98,6
87,1
11,5 (7,4, 16,1)
19A
99,3
87,1
12,2 (8,3, 16,8)
*
Serotyp w szczepionce Prevenar, dla którego odnotowano najniszy odsetek odpowiedzi to serotyp
6B w badaniu 006 (87,1%).
4
6B
9V
14
18C
19F
23F

98,2
77,5
98,6
98,9
97,2
95,8
88,7

Produkt Prevenar 13 indukowa wytworzenie aktywnych biologicznie przeciwcia przeciwko
wszystkim 13 serotypom w badaniach 004 i 006. W odniesieniu do 7 wspólnych serotypów nie byo
rónic pomidzy grupami w zakresie odsetka pacjentów, u których miano przeciwcia wynioso w
tecie OPA 1:8. W odniesieniu do kadego z siedmiu wspólnych serotypów miano przeciwcia w
tecie OPA 8, po miesicu od podania 3. dawki szczepionki, osigno odpowiednio >96% i >90%
pacjentów otrzymujcych szczepionk Prevenar 13 w badaniu 006 i 004.
W odniesieniu do kadego z dodatkowych 6 serotypów, produkt Prevenar 13 indukowa wytworzenie
miana przeciwcia w tecie OPA 1:8 u 91,4% do 100% zaszczepionych po upywie miesica od
zakoczenia szczepienia podstawowego w badaniach 004/006. rednie geometryczne mian
aktywnych biologicznie przeciwcia (OPA) dla serotypów 1, 3 i 5 byy nisze ni w przypadku
pozostaych dodatkowych serotypów, znaczenie kliniczne tej obserwacji dla skutecznoci ochrony nie
jest znane.
Odpowied immunologiczna po podaniu dwudawkowego podstawowego cyklu szczepie u niemowlt
Immunogenno po podaniu dwóch dawek szczepionki niemowltom zostaa udokumentowana w
czterech badaniach. Odsetek niemowlt, u których stenie przeciwcia IgG w surowicy przeciw
pneumokokowym polisacharydom otoczkowym wynosio t0,35 μg/ml po upywie miesica od
podania drugiej dawki wynosi od 79,6% do 98,5% w odniesieniu do 11 z 13 serotypów
szczepionkowych.
Progowe stenie przeciwcia (0,35 μg/ml) osignito u mniejszego odsetka niemowlt w przypadku
serotypu 6B (od 27,9% do 57,3%) i 23F (od 55,8% do 68,1%) we wszystkich badaniach, w których
zastosowano schemat szczepienia w 2. i 4. miesicu ycia w porównaniu do 58,4% dla serotypu 6B i
68,6% dla serotypu 23F w badaniu, w którym zastosowano schemat szczepienia w 3. i 5. miesicu
ycia. Po podaniu dawki uzupeniajcej, odpowied immunologiczna wiadczca o pobudzeniu ukadu
immunologicznego po zakoczeniu dwudawkowego cyklu szczepienia, wystpia dla wszystkich
serotypów zawartych w szczepionce, w tym 6B i 23F. W badaniu prowadzonym w Wielkiej Brytanii
odpowiedzi immunologiczne (OPA) byy porównywalne dla wszystkich serotypów, w tym 6B i 23F,
w ramionach z zastosowaniem szczepionki Prevenar i Prevenar 13, po zakoczenia pierwotnego cyklu
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szczepienia w drugim i czwartym miesicu ycia i podaniu dawki uzupeniajcej w 12. miesicu
ycia. W przypadku szczepionki Prevenar 13 odsetek zaszczepionych, u których uzyskano miano
przeciwcia w tecie OPA 1:8 wynosi co najmniej 87% miesic po podaniu 2. dawki i co najmniej
93% miesic po podaniu dawki uzupeniajcej. rednie geometryczne mian przeciwcia w tecie OPA
dla serotypów 1, 3 i 5 byy nisze ni w przypadku pozostaych dodatkowych serotypów, znaczenie
kliniczne tej obserwacji dla skutecznoci ochrony nie jest znane.
Odpowied immunologiczna po podaniu dawki uzupeniajcej po dwudawkowym i trójdawkowym
schemacie szczepienia u niemowlt
Po podaniu dawki uzupeniajcej stenie przeciwcia wzroso w stosunku do poziomu przed
podaniem dawki uzupeniajcej w odniesieniu do wszystkich 13 serotypów. Wobec 12 z 13 serotypów
zawartych w szczepionce stenia przeciwcia, po podaniu dawki uzupeniajcej, byy wysze ni te,
które osigano po zakoczeniu pierwotnego cyklu szczepienia. wiadczy to o indukowaniu pamici
immunologicznej. Po podaniu dawki uzupeniajcej nie zaobserwowano wzrostu odpowiedzi
immunologicznej wobec serotypu 3 ponad poziom obserwowany po zakoczeniu pierwotnego cyklu
szczepienia. Znaczenie kliniczne tej obserwacji w odniesieniu do indukowania pamici
immunologicznej wobec serotypu 3 jest nieznane.
Odpowied anamnestyczna po podaniu dawki uzupeniajcej po dwudawkowym i trójdawkowym
schemacie szczepienia bya porównywalna dla wszystkich 13 serotypów.
U dzieci w wieku od 7. miesica ycia do 5 lat, zastosowanie odpowiedniego do wieku schematu
szczepienia (jak podano w punkcie 4.2) powoduje wytworzenie odpowiedzi anamnestycznej wobec
kadego z 13 serotypów na poziomie co najmniej porównywalnym z tym uzyskiwanym po
zakoczeniu trójdawkowego cyklu szczepienia pierwotnego u niemowlt.
Nie badano dugotrwaego utrzymywania si przeciwcia po podaniu szczepionki Prevenar 13,
zarówno jako cykl szczepienia pierwotnego u niemowlt wraz z dawk uzupeniajc lub po
zastosowaniu pojedynczej dawki u starszych dzieci. Ze wzgldu na to, e 7-walentn szczepionk
Prevenar wprowadzono do obrotu w 2000 roku, dane dotyczce choroby pneumokokowej nie
wykazay czy immunogenno indukowana szczepionk Prevenar sabnie z upywem czasu.
Odpowied immunologiczna po podaniu podskórnym
Podanie podskórne szczepionki Prevenar 13 zostao ocenione w badaniu nie-porównawczym w
Japonii. W badaniu wzio udzia 185 zdrowych niemowlt i dzieci, które otrzymay 4 dawki w wieku
2, 4, 6 i 12-15 miesicy. Badanie wykazao, e bezpieczestwo oraz immunogenno byy zasadniczo
porównywalne do obserwacji z bada, w których Prevenar 13 by podawany dominiowo.
Europejska Agencja Leków wstrzymaa obowizek doczania wyników bada produktu leczniczego
Prevenar 13 w jednej lub kilku podgrupach populacji dzieci i modziey w chorobie pneumokokowej
(stosowanie u dzieci i modziey, patrz punkt 4.2).
Skuteczno ochronna szczepionki Prevenar (7-walentnej) u niemowlt i dzieci
Skuteczno 7-walentnej szczepionki Prevenar bya oceniana w dwóch duych badaniach – Northern
California Kaiser Permanente (NCKP) i w badaniu Finnish Otitis Media (FinOM). Oba badania byy
randomizowane, podwójnie zalepione, z aktywn kontrol, w których niemowlta zostay
zrandomizowane w taki sposób, e otrzymyway szczepionk Prevenar lub szczepionk kontroln
(NCKP, szczepionka przeciw meningokokom grupy C skoniugowana z biakiem nonikowym CRM197
[MnCC], FinOM, szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wtroby typu B) w wieku 2, 4, 6 i
12-15 miesicy. Wyniki skutecznoci (w zapobieganiu inwazyjnej chorobie pneumokokowej,
zapaleniu puc, ostremu zapaleniu ucha rodkowego) zostay przedstawione poniej (Tabela 2).
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Tabela 2: Podsumowanie skutecznoci szczepionki Prevenar (7-walentnej)1
Test
N
VE2
3
NCKP: IChP wywoana serotypami obecnymi w szczepionce
97%
30,258
NCKP: zapalenia puc ze zmienionym chorobowo obrazem klatki
23,746
35%
piersiowej w badaniu RTG
NCKP: Ostre zapalenie ucha rodkowego (OZU )4
23,746
Cakowita liczba przypadków
7%
Nawracajce zapalenie ucha rodkowego (3 przypadki w cigu 6
9%
miesicy lub 4 przypadki w cigu roku)
Nawracajce ostre zapalenie ucha rodkowego (5 przypadków w
23%
cigu 6 miesicy lub 6 przypadków w cigu roku)
Zakadanie drenau ucha rodkowego
20%
FinOM: Ostre zapalenie ucha rodkowego (OZU )
1,662
Cakowita liczba przypadków
6%
Wszystkie przypadki OZU wywoane przez pneumokoki
34%
Przypadki OZU wywoane przez serotypy obecne w
57%
szczepionce
1
Analiza per protocol
2
Skuteczno szczepionki
3
pa dziernik 1995 do 20 kwietnia 1999
4
pa dziernik 1995 do 30 kwietnia 1998

95% CI
85, 100
4, 56

4, 10
3, 15
7, 36
2, 35
-4, 16
21, 45
44, 67

Skuteczno szczepionki Prevenar (7-walentnej)
Skuteczno 7-walentnej szczepionki Prevenar (zarówno bezporednia jak i porednia) przeciw
inwazyjnej chorobie pneumokokowej bya oceniana zarówno w odniesieniu do dwudawkowego jak i
trójdawkowego schematu szczepienia niemowlt, z podaniem dawki uzupeniajcej (Tabela 3). W
zwizku z powszechnym zastosowaniem szczepionki Prevenar czsto wystpowania IChP
zmniejszya si znaczco. W niektórych krajach odnotowano zwikszenie czstoci wystpowania
IChP wywoanej serotypami, które nie s zawarte w szczepionce Prevenar jak serotyp 1, 7F i 19A.
Obserwacje dotyczce stosowania szczepionki Prevenar 13 bd nadal prowadzone i wraz z
uzyskiwaniem nowych informacji przez róne kraje, dane podane w poniszej tabeli (Tabela 3) mog
ulec zmianie.
Za pomoc metody przesiewowej ustalono, e szacunkowa ocena skutecznoci swoistej dla serotypów
szczepionkowych w przypadku 2 dawek podanych w 1. roku ycia wynosia w Wielkiej Brytanii
odpowiednio 66% (-29,91%) i 100% (25, 100%) dla serotypów 6B i 23F.
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Tabela 3: Podsumowanie skutecznoci szczepionki Prevenar (7-walentnej) w zapobieganiu
inwazyjnej chorobie pneumokokowej
Zalecany schemat
Zmniejszenie cz stoci
95% CI
Kraj
dawkowania
zachorowa , %
(rok wprowadzenia do
obrotu)
Wielka Brytania (Anglia & 2., 4., + 13.
Serotypy szczepionkowe:
Walia)1 (2006)
Dwie dawki podane w 1. roku
49, 95%
miesic ycia
ycia: 85%
2., 4., 6., + 12.-15.
Stany Zjednoczone
miesic ycia
Ameryki Pónocnej (2000)
97, 99%
Serotypy szczepionkowe: 98%
Dzieci < 52
73, 79%
Wszystkie serotypy: 77%
Serotypy szczepionkowe: 76%
Doroli

653
Wszystkie serotypy: 38%

Kanada (Quebec)4
(2004)

2., 4., + 12.
miesic ycia

Wszystkie serotypy: 73%

Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy

Serotypy szczepionkowe:
2-dawkowy cykl szczepienia: 99% 92, 100%
82, 100%
Peny cykl:100%
1
Dzieci < 2 lat. Szacowana skuteczno szczepionki obliczona w czerwcu 2008 (metoda Broome).
2
Dane z roku 2005.
3
Dane z roku 2004.
4
Dzieci < 5 lat. Stycze 2005-grudzie 2007. Dane dotyczce cakowitej skutecznoci dla schematu
2+1 nie s jeszcze dostpne.
Po wprowadzeniu szczepionki Prevenar do powszechnego programu szczepie niemowlt
obserwowano skuteczno stosowania schematu 3+1 w zapobieganiu ostremu zapaleniu ucha
rodkowego i zapaleniu puc. W retrospektywnej analizie danych pochodzcych z bazy
ubezpieczeniowej w USA, odnotowano zmniejszenie o 42,7% (95% CI, 42,4-43,1) czstoci wizyt
lekarskich spowodowanych OZU i zmniejszenie iloci recept przepisywanych w zwizku z
leczeniem OZU o 41,9% u dzieci poniej 2. roku ycia w porównaniu z okresem przed
wprowadzeniem szczepionki (2004 wobec 1997-1999). W podobnej analizie odnotowano
zmniejszenie czstoci hospitalizacji i wizyt ambulatoryjnych zwizanych z zapaleniem puc o rónej
etiologii odpowiednio o 52,4% i 41,1%. Dla przypadków, które zdiagnozowano jako zapalenie puc
wywoane przez pneumokoki, zaobserwowane zmniejszenie czstoci hospitalizacji i wizyt
ambulatoryjnych u dzieci poniej 2. roku ycia wynosio odpowiednio 57,6% i 46,9% w porównaniu z
okresem przed wprowadzeniem szczepionki (2004 wobec 1997-1999). Chocia nie mona udowodni
bezporedniego zwizku przyczynowo-skutkowego na podstawie tego rodzaju obserwacji, dane te
wskazuj, e szczepionka Prevenar odgrywa istotn rol w zmniejszeniu skali zachorowa na choroby
luzówkowe (OZU , zapalenie puc) w populacji docelowej.
Dodatkowe informacje dotyczce immunogennoci szczepionki Prevenar (7-walentnej): dzieci z
niedokrwistoci sierpowat
Immunogenno produktu Prevenar bya badana w otwartym, wieloorodkowym badaniu
obejmujcym 49 niemowlt z niedokrwistoci sierpowat. Dzieci zaszczepiono produktem Prevenar
(dzieci od 2. miesica ycia otrzymay 3 dawki w odstpach jednego miesica), a 46 sporód tych
dzieci równie otrzymao szczepionk pneumokokow 23-walentn polisacharydow w wieku 15-18
miesicy. Po zakoczeniu pierwotnego cyklu szczepienia u 95,6% zaszczepionych poziom przeciwcia
wynosi przynajmniej 0,35 g/ml dla siedmiu serotypów zawartych w produkcie Prevenar. Po
otrzymaniu szczepionki polisacharydowej zaobserwowano znaczny wzrost stenia przeciwcia
przeciw siedmiu serotypom, co sugeruje wytworzenie pamici immunologicznej.
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Badania immunogennoci u dorosych w wieku 50 lat i starszych
U osób dorosych nie okrelono wartoci progowego stenia swoistych dla serotypu przeciwcia IgG
na szczepionk polisacharydow przeciw pneumokokom, zwizanego z ochron organizmu. Do oceny
potencjalnej skutecznoci dziaania przeciwko inwazyjnej chorobie pneumokokowej i zapaleniu puc,
we wszystkich kluczowych badaniach klinicznych zastosowano zastpczo swoisty dla serotypu test
opsonofagocytozy (OPA). Obliczono rednie geometryczne (GMT) przeciwcia mierzonych w tecie
OPA, po upywie 1 miesica od kadego szczepienia. Miana przeciwcia w tecie OPA s wyraone
jako odwrotno najwyszego rozcieczenia serum, które zmniejsza przeywalno pneumokoków o
co najmniej 50%.
Kluczowe badania produktu Prevenar 13 miay na celu wykazanie, e funkcjonalne odpowiedzi
przeciwcia mierzonych w tecie OPA w odniesieniu do 13 serotypów nie s gorsze, a dla niektórych
serotypów s nawet lepsze, w porównaniu z 12 serotypami licencjonowanej 23-walentnej szczepionki
polisacharydowej przeciw pneumokokom [1, 3, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F], po upywie
jednego miesica od podania szczepionki. Odpowied na serotyp 6A, który jest unikalny dla produktu
Prevenar 13, oceniono poprzez wykazanie 4-krotnego wzrostu swoistego miana przeciwcia w tecie
OPA powyej poziomu sprzed szczepienia.
W Europie i USA przeprowadzono pi bada klinicznych oceniajcych immunogenno szczepionki
Prevenar 13 w rónych grupach wiekowych od 50 do 95 lat. Badania kliniczne produktu Prevenar 13
dostarczaj obecnie danych dotyczcych immunogennoci u osób dorosych w wieku 50 lat i
starszych, w tym równie osób w wieku 65 lat i starszych, którym 5 lat przed wczeniem do badania
podano jedn lub wicej dawek 23-walentnej szczepionki polisacharydowej. Kade badanie
obejmowao zdrowe i immunokompetentne osoby dorose ze stabilnymi wspóistniejcymi chorobami
predysponujcymi do zakae pneumokokowych (tj. przewleka choroba ukadu krenia, przewleka
choroba puc wczajc astm, zaburzenia czynnoci nerek i cukrzyca, przewleka choroba wtroby, w
tym alkoholowa marsko wtroby) oraz osoby dorose z czynnikami ryzyka tj. palenie i naduywanie
alkoholu.
Immunogenno i bezpieczestwo stosowania produktu leczniczego Prevenar 13 wykazano w
badaniach z udziaem dorosych osób w wieku 50 lat i starszych, wcznie z osobami poprzednio
szczepionymi polisacharydow szczepionk przeciw pneumokokom.
Doroli, którzy poprzednio nie byli szczepieni 23-walentn polisacharydow
szczepionk przeciw pneumokokom
W bezporednim badaniu porównawczym prowadzonym z udziaem dorosych w wieku 60-64 lata,
podawano jednorazow dawk szczepionki Prevenar 13 lub 23-walentnej szczepionki
polisacharydowej. W tym samym badaniu inna grupa obejmujca osoby dorose w wieku 50-59 lat
otrzymywaa jednorazow dawk produktu Prevenar 13.
W Tabeli 4 porównano GMT OPA po upywie 1 miesica od podania dawki, u osób w wieku 60-64
lata, które otrzymay jednorazow dawk produktu Prevenar 13 lub 23-walentnej szczepionki
polisacharydowej, oraz osób w wieku 50-59 lat, które otrzymay jednorazow dawk produktu
Prevenar 13.
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Tabela 4: GMT OPA u osób w wieku 60-64 lat, które otrzymay Prevenar 13 lub 23-walentn
szczepionk polisacharydow (PPSV23) oraz osób w wieku 50-59 lat, które otrzymay
Prevenar 13a,b,c
Prevenar 13 Prevenar 13 PPSV23
Prevenar 13
Prevenar 13 w
50-59 lat
60-64 lata
60-64 lata 50-59 lat w stosunku stosunku do PPSV23,
60-64 lata
do 60-64 lata
N=350-384 N=359-404 N=367-402
Stosunek
Stosunek
GMT
GMT
GMT
GM
(95% CI)
GM
(95% CI)
Serotyp
1
200
146
104
1,4
(1,08, 1,73)
1,4
(1,10, 1,78)
3
91
93
85
1,0
(0,81, 1,19)
1,1
(0,90, 1,32)
4
2833
2062
1295
1,4
(1,07, 1,77)
1,6
(1,19, 2,13)
5
269
199
162
1,4
(1,01, 1,80)
1,2
(0,93, 1,62)
6A†
4328
2593
213
1,7
(1,30, 2,15) 12,1 (8,63, 17,08)
6B
3212
1984
788
1,6
(1,24, 2,12)
2,5
(1,82, 3,48)
7F
1520
1120
405
1,4
(1,03, 1,79)
2,8
(1,98, 3,87)
9V
1726
1164
407
1,5
(1,11, 1,98)
2,9
(2,00, 4,08)
14
957
612
692
1,6
(1,16, 2,12)
0,9
(0,64, 1,21)
18C
1939
1726
925
1,1
(0,86, 1,47)
1,9
(1,39, 2,51)
19A
956
682
352
1,4
(1,16, 1,69)
1,9
(1,56, 2,41)
19F
599
517
539
1,2
(0,87, 1,54)
1,0
(0,72, 1,28)
23F
494
375
72
1,3
(0,94, 1,84)
5,2
(3,67, 7,33)
a

Równowano stwierdzano, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziau ufnoci dla GMR bya wiksza ni
0,5.
b
Odpowied okrelano jako wysz w sposób statystycznie znaczcy, gdy dolna granica 2-stronnego 95%
przedziau ufnoci dla GMR bya wiksza od 1.
c
Dla serotypu 6A†, który wystpuje tylko w Prevenar 13, odpowied okrelano jako wysz w sposób
statystycznie znaczcy, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziau ufnoci dla GMR bya wiksza od 2.

U osób w wieku 60-64 lata wartoci GMT OPA dla produktu Prevenar 13 nie byy gorsze ni GMT
OPA wywoane przez 23-walentn szczepionk polisacharydow, w odniesieniu do 12 serotypów
wspólnych dla obu szczepionek. W przypadku 9 serotypów wykazano, e miana przeciwcia w tecie
OPA byy wiksze w sposób statystycznie znaczcy u osób otrzymujcych Prevenar 13.
U osób w wieku 50-59 lat wartoci GMT OPA dla wszystkich 13 serotypów w szczepionce
Prevenar 13 nie byy gorsze ni odpowiedzi u osób w wieku 60-64 lata. W przypadku 9 serotypów
odpowiedzi immunologiczne byy zwizane z wiekiem i byy wysze w sposób statystycznie znaczcy
w grupie osób 50-59-letnich ni wród osób w wieku 60-64 lata.
U wszystkich osób dorosych w wieku 50 lat, które otrzymay jednorazow dawk produktu
Prevenar 13, miana przeciwcia w tecie OPA na serotyp 6A byy wysze w sposób statystycznie
znaczcy ni u osób w wieku 60 lat, które otrzymay jednorazow dawk 23-walentnej szczepionki
polisacharydowej.
Po upywie jednego roku od zaszczepienia produktem Prevenar 13 miana przeciwcia w tecie OPA
zmniejszyy si w porównaniu do jednego miesica od zaszczepienia, mimo to miana przeciwcia w
tecie OPA dla wszystkich serotypów pozostay na poziomie wyszym ni w punkcie pocztkowym.

Doroli w wieku 50-59 lat,
którzy nie byli wczeniej
zaszczepieni 23-walentn
szczepionka polisacharydow
Doroli w wieku 60-64 lata,
którzy nie byli wczeniej

Wartoci pocztkowe
OPA GMT

Wartoci OPA GMT
jeden rok po podaniu Prevenar 13

5 - 45

20 - 1234

5 - 37

19 - 733
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zaszczepieni 23-walentn
szczepionka polisacharydow
Osoby dorose, które poprzednio otrzymay 23-walentn szczepionk
polisacharydow przeciw pneumokokom
Odpowiedzi immunologiczne na szczepionk Prevenar 13 i 23-walentn szczepionk polisacharydow
porównywano w bezporednim badaniu porównawczym u osób w wieku 70 lat, które przyjy
jednorazow dawk szczepionki polisacharydowej przeciw pneumokokom co najmniej 5 lat przed
zaszczepieniem w ramach badania.
W Tabeli 5 porównano GMT OPA po upywie 1 miesica od przyjcia dawki, u osób dorosych w
wieku 70 lat poprzednio zaszczepionych polisacharydow szczepionk przeciw pneumokokom,
które otrzymay jednorazow dawk produktu Prevenar 13 lub 23-walentnej szczepionki
polisacharydowej.
Tabela 5: GMT OPA u osób w wieku 70 lat zaszczepionych pneumokokow szczepionk
polisacharydow, które otrzymay Prevenar 13 lub 23-walentn szczepionk polisacharydow
(PPSV23)a,b,c
Prevenar 13
PPSV23
Prevenar OPA GMT
N=400-426
N=395-445
w stosunku do PPSV23
OPA GMT
OPA GMT
Stosunek GM
(95% CI)
Serotyp
1
81
55
1,5
(1,17, 1,88)
3
55
49
1,1
(0,91, 1,35)
4
545
203
2,7
(1,93, 3,74)
5
72
36
2,0
(1,55, 2,63)
6A†
903
94
9,6
(7,00, 13,26)
6B
1261
417
3,0
(2,21, 4,13)
7F
245
160
1,5
(1,07, 2,18)
9V
181
90
2,0
(1,36, 2,97)
14
280
285
1,0
(0,73, 1,33)
18C
907
481
1,9
(1,42, 2,50)
19A
354
200
1,8
(1,43, 2,20)
19F
333
214
1,6
(1,17, 2,06)
23F
158
43
3,7
(2,69, 5,09)
a

Równowano stwierdzano, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziau ufnoci dla GMR bya wiksza ni
0,5.
b
Odpowied okrelano jako wysz w sposób statystycznie znaczcy, gdy dolna granica 2-stronnego 95%
przedziau ufnoci dla GMR bya wiksza od 1.
c
Dla serotypu 6A†, który wystpuje tylko w Prevenar 13, odpowied okrelano jako wysz w sposób
statystycznie znaczcy, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedziau ufnoci dla GMR bya wiksza od 2.

U osób dorosych, które otrzymay szczepionk polisacharydow przeciw pneumokokom co najmniej
5 lat przed udziaem w badaniu klinicznym, wartoci GMT OPA dla produktu Prevenar 13 nie byy
gorsze ni odpowiedzi na 23-walentn szczepionk polisacharydow, w zakresie 12 wspólnych
serotypów. W tym badaniu wykazano ponadto, e wartoci GMT OPA s wysze w sposób
statystycznie znaczcy dla 10 sporód 12 wspólnych serotypów. Odpowiedzi immunologiczne na
serotyp 6A byy wysze w sposób statystycznie znaczcy po zaszczepieniu produktem Prevenar 13 ni
23-walentn szczepionk polisacharydow.
U osób dorosych w wieku 70 lat i starszych, które przyjmoway 23-walentn szczepionk
polisacharydow co najmniej 5 lat przed wczeniem do udziau w badaniu, miana przeciwcia w
tecie OPA po jednym miesicu od zaszczepienia w ramach badania zmniejszyy si w porównaniu z
wartociami po jednym miesicu od zaszczepienia, ale pozostay dla wszystkich serotypów wysze od
wartoci w punkcie pocztkowym.
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Wartoci pocztkowe
OPA GMT

Wartoci OPA GMT jeden rok po
podaniu Prevenar 13

9 - 122

18 - 381

Doroli w wieku 70 lat
zaszczepieni 23-walentn
szczepionka polisacharydow
co najmniej 5 lat przed
badaniem
5.2

Waciwoci farmakokinetyczne

Ocena waciwoci farmakokinetycznych nie jest wymagana dla szczepionek.
5.3

Przedkliniczne dane o bezpiecze stwie

Dane niekliniczne wynikajce z konwencjonalnych bada farmakologicznych dotyczcych
bezpieczestwa, bada toksycznoci po podaniu jednorazowym i wielokrotnym, tolerancji miejscowej
oraz toksycznego wpywu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniaj szczególnego zagroenia dla
czowieka.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek
Kwas bursztynowy
Polisorbat 80
Woda do wstrzykiwa
Adjuwant, patrz punkt 2.
6.2

Niezgodnoci farmaceutyczne

Nie miesza produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, poniewa nie wykonywano
bada dotyczcych zgodnoci.
6.3

Okres wanoci

3 lata
6.4

Specjalne rodki ostronoci podczas przechowywania

Przechowywa w lodówce (2°C – 8°C).
Nie zamraa.
6.5

Rodzaj i zawarto opakowania

0,5 ml zawiesiny do wstrzykiwa w ampukostrzykawce (szko typu I) z zatyczk toka (bezlateksowa
guma chlorobutylowa) i wieczkiem ochronnym (bezlateksowa guma izoprenowo-bromobutylowa).
Wielko opakowania 1 lub 10 ampukostrzykawek z ig lub bez igy oraz opakowanie zbiorcze
zawierajce 5 opakowa po 10 ampukostrzykawek z ig lub bez igy.
Nie wszystkie wielkoci opakowa musz znajdowa si w obrocie.
6.6

Specjalne rodki ostronoci dotyczce usuwania
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Podczas przechowywania moe powsta biay osad oraz przezroczysty supernatant.
Przed usuniciem powietrza ze strzykawki, naley dobrze wstrzsn szczepionk w celu uzyskania
jednorodnej, biaej zawiesiny. Przed podaniem szczepionki naley oceni wzrokowo, czy w fiolce nie
znajduj si ciaa obce i (lub) nie wystpiy zmiany waciwoci fizycznych. W przypadku
stwierdzenia takich zmian, szczepionki nie naley stosowa.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady, naley usun zgodnie z
lokalnymi przepisami.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wyeth Lederle Vaccines S.A.
Pleinlaan 17 Boulevard de la Plaine
1050 Brussel – Bruxelles
Belgia

8.

NUMERY POZWOLE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/09/590/001
EU/1/09/590/002
EU/1/09/590/003
EU/1/09/590/004
EU/1/09/590/005
EU/1/09/590/006

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
/ DATA PRZEDUENIA POZWOLENIA

09/12/2009

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegóowa informacja o tym produkcie jest dostpna na stronie internetowej Europejskiej Agencji
Leków (EMA) http://www.ema.europa.eu
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