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14letá retrospektivní studie prokázala
účinnost vakcíny PNEUMOVAX®23
proti IPO způsobeným sérotypy
obsaženými ve vakcíně:3*

–8
 4% pokles u pacientů
s diabetes mellitusa
– 73% pokles u pacientů
s koronární aterosklerózoub
– 69% pokles u pacientů
s městnavým srdečním selhánímc

 akcína PNEUMOVAX®23 se podává jako 1 dávka aplikovaná
V
intramuskulárně nebo subkutánně.1
Zdraví dospělí nemají být rutinně přeočkováváni. Načasování a potřeba

Přeočkování přeočkování mají být určeny na základě dostupných oficiálních doporučení.1
Úhrada

Vakcína PNEUMOVAX®23 není hrazená z prostředků veřejného zdravotního
pojištění.

Vakcínu PNEUMOVAX®23 lze podat současně
s vakcínou proti chřipce, pokud se použijí různé jehly
a různá místa podání injekce.1

*N
 ávrh studie: Retrospektivní, nepřímá studie kohorty z USA pokrývající 14leté období (1978–1992), v 54 nemocnicích a 26 státech. Pacienti
zařazení do studie byli ve věku ≥ 2 roky se známým statusem očkování / datem očkování, byli během onemocnění monitorováni na onemocnění
v tomto období a byl jim z krve nebo mozkomíšního moku (CSF) izolován pneumokok. Střední věk očkovaných pacientů byl 57 let; medián věku
neočkovaných byl 50 let. Účinnost vakcíny byla stanovena na základě porovnání distribuce pneumokokových sérotypů způsobujících onemocnění
u očkovaných (např. byla podána 13valentní, nebo 23valentní pneumokoková polysacharidová vakcína) a u neočkovaných osob. Účinnost vakcíny
byla stanovena pro osoby ve studii na základě jejich přidružených onemocnění.8
a

2

95% Cl, 50% až 95%, b 95% Cl, 23% až 90%, c 95% Cl, 17% až 88%.
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JAKÁ JE EPIDEMIOLOGICKÁ
SITUACE V ČR?

JAKÁ JE EVROPSKÁ
SURVEILLANCE ECDC?

Invazivní pneumokokové onemocnění (IPO): závažné onemocnění
s laboratorním průkazem pneumokoka z klinického materiálu, který je
za normálních podmínek sterilní.2

Nárůst IPO v evropské epidemiologii pozorován od r. 2014.
Poslední report hlásí celkem 24 663 případů (2018).4

Nejohroženější věkovou skupinou (kromě dětí) jsou osoby nad 40 let.

Věkově specifická nemocnost, invazivní pneumokoková
onemocnění, ČR, 2010–2019, Surveillance data

Rozložení potvrzených případů IPO dle sérotypů:
nejčastější sérotypy S. pneumoniae v roce 20184, 5
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V roce 2019 bylo v ČR hlášeno 483 případů IPO, nejvíce ve skupině 65 let a více.
Smrtnost dosahovala až 21 %.2
Věková skupina

Počet případů IPO v %

Smrtnost v %

40–64 let

30 %

14,5 %

65+ let

55 %

21 %

8^

3^

19A^

22F^
2014

12F^
2015

9N^
2016

2017

15A

10A^

23B

6C

2018

Zdroj: Národní reporty z Rakouska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Řecka, Maďarska, Islandu, Irska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Nizozemska, Norska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska a Spojeného království.
^: covered by PPV23
†: covered by PCV13 and PPV23

Dle evropské surveillance je mezi staršími pacienty většina IPO způsobena
sérotypy, které jsou zahrnuty v polysacharidové vakcíně. Méně než
třetina případů IPO je pak způsobena sérotypy obsaženými v třináctivalentní
konjugované vakcíně.4

Počet případů IPO meziročně roste.
4
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JE OCHRANA PROTI 23 SÉROTYPŮM
V ČR POTŘEBA?

JE PNEUMOKOKOVÁ POLYSACHARIDOVÁ
VAKCÍNA DOSTATEČNĚ ÚČINNÁ?

Zastoupení sérotypů S. pneumoniae způsobujících IPO, ČR, 20192

Účinnost Pneumovax®23
proti IPO
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21
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9V
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35A
7B
13
24B
25F
29
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35C
38
18C
1
2
33F

Absolutní počet

Surveillance data

Incidence IPO u populace 65+ v ČR
300

Rozsáhlá metaanalýza
randomizovaných klinických
studií prokázala u starších
dospělých účinnost proti IPO*
73 % (* IPO způsobená všemi
sérotypy).6

31 % IPO

250

vyvolaných sérotypy,
které nejsou
obsaženy ve vakcínách
nebo nebyly určeny

200

27 % IPO

150

vyvolaných sérotypy,
proti nimž může
ochránit PPV23

100

Na základě studie z roku 2017
byla prokázána účinnost proti
pneumokokové pneumonii
33 % u sérotypů, které jsou
ve vakcíně obsaženy.
Účinnost proti pneumonii
způsobené všemi sérotypy pak
byla 27 %.7

41 % IPO
vyvolaných sérotypy,
proti nimž můžou
ochránit PCV13 a PPV23
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PPV23
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K dispozici jsou i další studie
a metaanalýzy, jejichž výsledky se
různí a uvádí rozmezí účinnosti
64 % až 37 %.6

2019

Non above

- PPV23 neobsahuje sérotyp 6A
- Sérotyp 6A není součastí grafického znázornění
Zdroj: SZÚ, N = výskyt sérotypů způsobujících IPO vyskytujících se v PCV13 a PPV23
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V JAKÉM VĚKU JE VHODNÉ OČKOVAT
PNEUMOVAX®23?

NA KTERÉ PACIENTY URČITĚ
NEZAPOMÍNAT?

Pneumovax®23 je indikován k aktivní imunizaci proti pneumokokovým
onemocněním u dětí starších 2 let, dospívajících a dospělých.1

Skupina pacientů se zvýšeným rizikem vzniku pneumokokového onemocnění
zahrnuje pacienty s asplenií (funkční nebo anatomickou), pacienty s chronickým
onemocněním plic, srdce, jater nebo ledvin, pacienty s diabetem mellitem,
alkoholiky, kuřáky, pacienty s únikem mozkomíšního moku, vrozeným nebo
získaným imunodeficitem včetně HIV, onkologické nebo hematoonkologické
pacienty, pacienty na imunosupresivní terapii včetně systémových kortikosteroidů
a také pacienty s kochleárním implantátem.9, 10

Nejrizikovější věkovou kategorií jsou dospělí 65+, a proto je potřeba myslet
na jejich ochranu. Incidence IPO narůstají nicméně již od 40. roku. Dále je třeba
nezapomínat na vybrané skupiny rizikových pacientů bez ohledu na jejich věk
(viz další kapitola).
• Polysacharidová vakcína prokazuje imunogenicitu i u starších pacientů.8

Revakcinace 23valentní pneumokokovou polysacharidovou
vakcínou u starší japonské populace je dobře tolerována
a vyvolává imunitní odpověď.8
IgG GMCs
33F
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6B

19A

7F

14

Výše rizika
vs. zdraví jedinci

Chronické onemocnění
srdce

10× vyšší riziko11

Chronické onemocnění
plic

7× vyšší riziko11

Diabetes mellitus

6× vyšší riziko11

Solidní tumory

34× vyšší riziko12

Hematoonkologické
onemocnění

57× vyšší riziko12

4

19F

18C

Onemocnění

9V
Východní bod, primární vakcinace
4 týdny, primární vakcinace
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JAK DLOUHO TRVÁ OCHRANA?

JAKOU ROLI ZDE HRAJE OČKOVÁNÍ
PROTI PNEUMOKOKŮM U DĚTÍ?

•D
 ostupná data ukazují, že účinnost polysacharidové vakcíny proti
pneumokokům po první dávce postupně klesá. Po 5 letech od první vakcinace
může být většina očkovaných bez adekvátní ochrany.6

Dětský očkovací program proti pneumokokům je zásadním pilířem
ochrany dospělých. Při dostatečné proočkovanosti dětí dochází
k významnému snížení daných sérotypů i u dospělých.

•N
 ačasování a potřeba přeočkování mají být určeny na základě dostupných
oficiálních doporučení.1

Např. americký ACIP pozoroval v rozmezí let 2010–2014 trojnásobné snížení
počtu IPO způsobených sérotypy ve vakcíně, která byla od roku 2010
používána pro očkování nejmenších dětí.13 Důsledné očkování dětské
populace je tedy důležitým základem pro ochranu starší populace.

Studie prokázaly, že imunogenicita vakcíny neklesá při podávání dalších dávek
ani u starších pacientů.

Proočkovanost – děti pod 5 let věku – VZP14
IgG GMCs

23F
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16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0

1

81,0 %

3

5

19F

80,0 %

80,0 %

4

Proočkovanost (%)

33F

85,0 %

6B

75,0 %
75,0 %

73,9 %

70,6 %
70,0 %

67,9 %

67,5 %
63,4 %

65,0 %
19A

7F
18C

14

Východní bod, primární vakcinace
4 týdny, primární vakcinace

60,0 %

9V

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rok narození

Výchozí bod, revakcinace
4 týdny po revakcinaci

Výsledky této studie ukazují, že revakcinace polysacharidovou vakcínou proti
pneumokokům byla dobře tolerována a spojena s nárůstem IgG koncentrací.
Populace pacientů ve studii byla ve věku 70 až 89 let a druhá dávka vakcíny byla
podána minimálně 5 let po primovakcinaci.8

10

Proočkovanost seniorů (nad 65 let) je k roku 2018 13,7 %.15
(zdroj dat: NRHZS 2010-2018)
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2017

2018

CO DOPORUČUJE ČVS?16

JAKÁ JSOU AKTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ
DOPORUČENÍ?

Doporučené postupy očkování dospělých podle věku v ČR16

Poslední německá i americká doporučení pro starší a imunokompetentní
pacienty doporučují pouze Pneumovax®23.17, 18

Indikace k aplikaci PPV23 nebo PCV13 u osob bez zřejmého rizika podle věku
18–50 let

50–60 let

60–65 let

> 65 let

–

PPV23

PPV23 nebo PCV13

PCV13 + PPV23

Pro imunokompromitované pak doporučují kombinaci konjugované
i polysacharidové vakcíny proti pneumokokům

ACIP 2019*
Věk

19–64

65+

60+

Bez rizika

-

PPV23
(PCV13 založeno pouze na sdílených
klinických rozhodnutích)

PPV23

Imunokompetentní
- diabetici, kardiaci,
alkoholici, kuřáci,
chroničtí pacienti

PPV23

PPV23
(PCV13 založeno pouze na sdílených
klinických rozhodnutích)

PPV23

Kochleární implantát, únik
mozkomíšního moku

PCV13

(PCV13 pokud nebyl aplikován dříve)
+ PPV23

PCV13
+ PPV23

PCV13 (PCV13 pokud nebyl aplikován dříve)
+ PPV23
+ PPV23

PCV13
+ PPV23

Doporučené postupy u jednotlivých rizikových kategorií16
Chronická onemocnění, která jsou indikací k aplikaci PPV23 nebo PCV13
Skupina
(riziková)

Imunokompetentní
osoby

Imunokompromitovaní

Chronické onemocnění
nebo indikace

Preferovaná vakcína
≤ 60 let

V riziku

> 60 let

Chronická srdeční onemocnění
(včetně městnavého selhávání
a kardiomyopatie)

PPV23

Chronické plicní onemocnění
(včetně emfyzému a astmatu)

PPV23

PCV13

Diabetes mellitus

PPV23

PCV13

Únik mozkomíšního moku

PPV23

PCV13 + PPV23

Kochleární implantát

PPV23

PCV13 + PPV23

Chronická onemocnění jater

PPV23

PCV13

Z jakýchkoliv příčin

STIKO 2016

PCV13

Osoby s asplenií
Imunokompromitovaní
- hematoonkologičtí
pacienti, onkologičtí
pacienti, lidé s HIV,
imunodeficientní pacienti

PCV13 + PPV23

PPV23 = pneumokoková polysacharidová 23valentní vakcína
PCV13 = pneumokoková konjugovaná 13valentní vakcína
Celé znění včetně doporučení ČVS pro ostatní (rizikové) skupiny z roku 2012 naleznete na:
https://www.vakcinace.eu/data/files/doporucenipropneumovakcinacivdospelosti_2012final.pdf

* PCV13 lze podat u většiny imunokompetentních pouze na základě sdíleného klinického rozhodnutí
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Zkrácená informace o přípravku
Pneumovax® 23 injekční roztok v předplněné injekční stříkačce - pneumokoková polysacharidová vakcína
Složení: Jedna dávka (0,5 ml) vakcíny obsahuje po 25 mikrogramech následujících 23 pneumokokových polysacharidových sérotypů: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,
15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F. Sodík v množství méně než 1 mmol (23 mg) na dávku. Indikace: aktivní imunizace proti pneumokokovým onemocněním u dětí starších
2 let, dospívajících a dospělých. Dávkování a způsob podání: Očkovací schéma dle oficikálních doporučení. Základní očkování: Dospělí a děti starší 2 let - jedna jednorázová
dávka o objemu 0,5 ml i.m. nebo s.c. U dětí do 2 let se nedoporučuje, protože bezpečnost a účinnost vakcíny nebyly dosud stanoveny a protilátková odpověď může být nedostatečná.
Zvláštní dávkování: Doporučuje se nejméně dva týdny před plánovanou splenektomií nebo zahájením chemoterapie nebo jiné imunosupresivní léčby. Je nutno se vyhnout očkování
během chemoterapie nebo radioterapie. Vakcína se nemá podávat dříve než tři měsíce po dokončení takové terapie. Osoby s asymptomatickou nebo symptomatickou infekcí HIV mají
být očkovány co nejdříve po potvrzení diagnózy. Přeočkování: Jedna jednorázová dávka o objemu 0,5 ml aplikovaná i.m. nebo s.c. Načasování a potřeba přeočkování dle dostupných
oficiálních doporučení. Přeočkování se nedoporučuje v intervalu kratším než 3 roky. Zdraví dospělí ani zdravé děti nemají být rutinně přeočkováváni. Kde ho lze zvážit – viz úplný
souhrn údajů o přípravku, část 4.2. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku – viz úplné SPC. Zvláštní upozornění a opatření
pro použití: Podání vakcíny je třeba odložit při každém významném febrilním onemocnění, jiné aktivní infekci nebo pokud by systémová reakce představovala významné riziko,
s výjimkou situací, kdy by odložení podání vakcíny mohlo představovat ještě vyšší riziko. Pneumovax 23 se nikdy nesmí injikovat i.v. a nemá se aplikovat ani i.d. (zvýšené riziko lokálních
reakcí). Pokud se vakcína podává pacientům imunosuprimovaným v důsledku buď základní nemoci nebo léčby, nemusí být proti pneumokokovému onemocnění chráněni tak dobře,
jako imunokompetentní jedinci. Stejně jako u jiných vakcín nemusí být u všech jedinců očkovaných touto vakcínou dosaženo kompletní ochranné imunitní odpovědi. Při očkování má
být k dispozici odpovídající lékařská péče a vybavení včetně epinefrinu (adrenalinu) k okamžitému použití v případě rozvoje anafylaktické reakce. Pacienti se zvlášť zvýšeným rizikem
závažných pneumokokových infekcí (např. asplenici a pacienti po imunosupresivní léčbě) mají být poučeni ohledně možné potřeby včasné antimikrobiální léčby při závažném, náhlém
febrilním onemocnění. Léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tzn. je v podstatě „bez sodíku“. Interakce: Pneumokokovou vakcínu lze podat
současně s vakcínou proti chřipce, pokud se použijí různé jehly a různá místa podání injekce. Souběžné podávání vakcíny Pneumovax 23 a vakcíny Zostavax v malé klinické studii vedlo
ke snížené imunogenitě vakcíny Zostavax, nicméně údaje shromážděné ve velké observační studii nenaznačují zvýšené riziko rozvoje herpes zoster po současném podání těchto dvou
vakcín. Těhotenství a kojení: Tuto vakcínu lze v těhotenství použít pouze tehdy, když to klinický stav ženy vyžaduje (potenciální přínos musí odůvodnit všechna potenciální rizika
pro plod). Není známo, zda se tato vakcína vylučuje do lidského mateřského mléka. Pokud se podává kojící matce, je nutná opatrnost. Nežádoucí účinky: Míra nežádoucích účinků
v místě injekce i systémových reakcí souvisejících s vakcínou při přeočkování u pacientů ve věku ≥ 65 let byla srovnatelná s mírou pozorovanou u příjemců vakcíny ve věku 50 až 64 let.
Nejčastějšími systémovými nežádoucími účinky byly: astenie/únava, myalgie a bolest hlavy. Ve většině případů vedla symptomatická léčba k úplnému vymizení nežádoucích účinků.
Další velmi časté nežádoucí účinky byly: horečka (≤ 38,8 °C), reakce v místě injekce (erytém, indurace, bolest, citlivost, otok, teplo). Podíly subjektů, které hlásily nežádoucí účinky v místě
injekce a systémové nežádoucí účinky byly u subjektů ve věku 2 až 17 let vyšší, než u subjektů ve věku 18 let a starších. Léková forma: Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.
Vakcína je čirý, bezbarvý roztok. Uchovávání: v chladničce (2 °C – 8 °C). Chránit před mrazem. Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39,
2031 BN Haarlem, Nizozemsko. Registrační číslo: 59/369/18-C. Datum první registrace: 30.1.2019. RCN: NA. Datum revize textu: 9.7.2019.
* Všimněte si prosím změn v souhrnu informací o léčivém přípravku
Výdej léku je vázaný na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dříve než přípravek předepíšete, seznamte se,
prosím s úplným souhrnem údajů o přípravku.
URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.
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