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Prepandrix 
vaccin antigripal prepandemic (H5N1) (virion fragmentat, inactivat, cu 
adjuvant) 

Prezentul document este un rezumat al Raportului public european de evaluare (EPAR) pentru 
Prepandrix. Documentul explică modul în care Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) a 
evaluat medicamentul, pentru a emite avizul în favoarea acordării autorizaţiei de introducere pe piaţă 
şi recomandările privind condiţiile de utilizare pentru Prepandrix. 

 

Ce este Prepandrix? 

Prepandrix este un vaccin sub formă injectabilă. Acesta conţine fragmente din virusuri gripale care au 
fost inactivate (omorâte). Prepandrix conţine o tulpină de virus gripal numită „A/Indonesia/05/2005” 
(H5N1). 

Pentru ce se utilizează Prepandrix? 

Prepandrix este un vaccin destinat utilizării la adulţi pentru protejarea lor împotriva gripei cauzate de 
tulpina H5N1 a virusului antigripal A. Prepandrix se administrează conform recomandărilor oficiale. 

Vaccinul se poate obţine numai pe bază de reţetă. 

Cum se utilizează Prepandrix? 

Prepandrix se administrează prin injectare în muşchiul umărului sau al coapsei, sub formă de două 
doze de 0,5 ml, la un interval de cel puţin trei săptămâni între ele. Adulţii în vârstă de peste 80 de ani 
pot necesita o doză dublă de vaccin (o injecţie în fiecare umăr). 

Există unele date privind un vaccin care conţine o tulpină H5N1 similară în sprijinul administrării de 
jumătăţi de doză (0,25 ml) la copiii cu vârsta cuprinsă între trei şi nouă ani. 
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Cum acţionează Prepandrix? 

Prepandrix este un vaccin „prepandemic”. Acesta este un tip special de vaccin destinat protecţiei 
împotriva unei tulpini de virus gripal care poate cauza o viitoare pandemie. O pandemie de gripă are 
loc atunci când apare o nouă tulpină de virus gripal care se poate răspândi cu uşurinţă de la o 
persoană la alta, deoarece oamenii nu au imunitate (protecţie) împotriva ei. O pandemie poate afecta 
majoritatea ţărilor şi regiunilor lumii. Experţii din domeniul sănătăţii sunt îngrijoraţi de faptul că tulpina 
H5N1 a virusului ar putea cauza o viitoare pandemie de gripă. Prepandrix a fost produs pentru a oferi 
protecţie faţă de această tulpină, astfel încât să poată fi utilizat înainte sau în timpul unei pandemii de 
gripă. 

Vaccinurile acţionează prin „învăţarea” sistemului imunitar (mecanismul natural de apărare al 
organismului) cum să se apere împotriva unei boli. Prepandrix conţine cantităţi mici de hemaglutinină 
(proteine superficiale) a virusului H5N1. Virusul a fost mai întâi inactivat (omorât), astfel încât să nu 
cauzeze nicio boală. Când o persoană este vaccinată, sistemul imunitar recunoaşte virusul ca fiind 
„străin” şi produce anticorpi împotriva lui. Astfel, sistemul imunitar va putea produce anticorpi mai 
repede când va fi din nou expus virusului. Aceasta poate ajuta la protecţia organismului împotriva bolii 
cauzate de virus. 

Înainte de administrare, vaccinul se prepară prin amestecarea unei suspensii care conţine particulele 
de virus cu o emulsie. „Emulsia” obţinută este apoi injectată. Emulsia conţine un „adjuvant” (un 
compus care conţine ulei) pentru a intensifica răspunsul imun. 

Cum a fost studiat Prepandrix? 

Principalul studiu al Prepandrix a inclus 675 de adulţi sănătoşi şi a comparat capacitatea Prepandrix, cu 
sau fără adjuvant, de a declanşa producerea de anticorpi („imunogenitatea”). Participanţii cărora li 
s-au administrat două injecţii de Prepandrix la interval de 21 de zile. Principalii indicatori ai eficacităţii 
au fost nivelurile din sânge ale anticorpilor împotriva virusului gripal la trei momente diferite: înainte 
de vaccinare, în ziua celei de-a doua injecţii (ziua 21) şi după 21 de zile (ziua 42). 

Pentru a susţine studiul principal şi a demonstra siguranţa vaccinului a fost folosit, de asemenea, un 
studiu suplimentar.  

Ce beneficii a prezentat Prepandrix pe parcursul studiilor? 

Potrivit criteriilor stabilite de CHMP, pentru a putea fi considerat adecvat, un vaccin prepandemic 
trebuie să producă niveluri protectoare de anticorpi la cel puţin 70% din persoane. 

Studiul principal a demonstrat că Prepandrix care conţinea adjuvantul a produs un răspuns imun care a 
întrunit aceste criterii. La 21 de zile după cea de-a doua injecţie, peste 90% din persoanele cărora li 
s-a administrat vaccinul au prezentat niveluri de anticorpi care să le protejeze împotriva H5N1. 

Care sunt riscurile asociate cu Prepandrix? 

Cele mai frecvente efecte secundare asociate cu Prepandrix (observate la mai mult de 1 pacient din 
10) sunt dureri de cap, artralgie (dureri articulare), mialgie (dureri musculare), reacţii la locul injectării 
(întărire, tumefiere, durere şi înroşire), febră şi epuizare (oboseală). Pentru lista completă a efectelor 
secundare raportate asociate cu Prepandrix, consultaţi prospectul. 

Prepandrix este contraindicat la persoanele care sunt hipersensibile (alergice) la oricare dintre 
componentele vaccinului sau la oricare dintre substanţele care au niveluri minime (foarte scăzute) în 
vaccin, de exemplu ou, proteină din pui, ovalbumină (o proteină din albuş), formaldehidă, sulfat de 
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gentamicină (un antibiotic) şi deoxicolat de sodiu. Vaccinarea cu Prepandrix trebuie amânată la 
persoanele care au febră mare sau o infecţie bruscă. 

De ce a fost aprobat Prepandrix? 

CHMP a hotărât că beneficiile Prepandrix sunt mai mari decât riscurile asociate şi a recomandat 
acordarea autorizaţiei de introducere pe piaţă pentru acest produs. 

Alte informaţii despre Prepandrix 

Comisia Europeană a acordat o autorizaţie de introducere pe piaţă pentru Prepandrix, valabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, la 14 mai 2008.  

EPAR-ul complet pentru Prepandrix este disponibil pe site-ul agenţiei: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Pentru mai multe informaţii 
referitoare la tratamentul cu Prepandrix, citiţi prospectul (care face parte, de asemenea, din EPAR) sau 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în 12-2012. 

 
Prepandrix   
 Pagina 3/3 
 

Med
ica

men
tul

 nu
 m

ai 
es

te 
au

tor
iza

t

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000822/human_med_000986.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000822/human_med_000986.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
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