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ZNANSTVENI ZAKLJUČKI IN RAZLOGI ZA DOPOLNILO POVZETKOV GLAVNIH 

ZNAČILNOSTI ZDRAVILA IN NAVODIL ZA UPORABO, PREDSTAVLJENI S STRANI 
EVROPSKE AGENCIJE ZA ZDRAVILA 

 
 
UVOD 
 
Evropska agencija za zdravila (EMEA) je aprila in decembra 2003 objavila svojo prvo revizijo profila 
koristnih učinkov in tveganj heksavalentnih cepiv (EMEA/8519/03, EMEA/CHMP/5889/03), kjer je 
zaključila, da ni sprememb razmerja med koristmi in tveganji, zato ni priporočila sprememb pogojev 
uporabe, med drugim zaradi naslednjih razlogov: 
 
 - Cepljenje je koristno za posameznega otroka in za splošno populacijo. Odbor za zdravila za uporabo 
v humani medicini (CHMP) je menil, da so koristni učinki cepljenja večji od možnih tveganj 
obstoječih cepiv, vključujoč heksavalentna cepiva, in da naj se cepljenje nadaljuje po nacionalnih 
programih cepljenja. 
 
 - Vzroki smrti ostajajo nerazloženi in na podlagi dostopnih podatkov za heksavalentna cepiva ni 
možno določiti povezave vzrok-učinek. 
 
 - Odkrita časovna povezava med štirimi primeri nenadne nepričakovane smrti (SUD) in 
heksavalentnim cepljenjem je vzbudila možen signal povezave med cepljenjem s Hexavac in SUD, 
vendar obstaja nekaj neizogibnih omejitev virov podatkov in metod, ki se uporabljajo za izračun 
pričakovanih vrednosti. V vseh primerih je signal povzročil sum, a ni bilo mogoče dokazati povezave 
vzrok-učinek. Da bi ugotovili ali tveganje obstaja ali ne, so potrebne dodatne raziskave.  
 
Nemčija je 28. januarja 2005 zahtevala umik dovoljenja za promet z zdravilom Hexavac 
(EU/1/00/147/001-8) na podlagi člena 18 Uredbe Sveta 2309/93 (ES).  
 
Zato je Evropska Komisija 15. februarja 2005 sprožila revizijski postopek po členu 18 Uredbe Sveta 
(EGS) št. 2309/93 zaradi razlogov, povezanih s pojavom nenadnih nerazloženih smrti po uporabi 
zdravila Hexavac v drugem letu življenja. Zaprosila je CHMP za mnenje o ohranitvi, spremembi, 
umiku ali ukinitvi dovoljenja za promet z zdravilom Hexavac. 
 
CHMP je začel revizijski postopek 15. februarja 2005. 
Dne 21. marca 2005 je bila sklicana strokovna seja, da bi temeljito preverili dostopne podatke in 
analize o pojavu sindroma nenadne otroške smrti (SIDS) in SUD po uporabi zdravila Hexavac in da bi 
razpravljali o varnosti uporabe zdravila Hexavac. 
 
Vrednotenje tveganja se je osredotočilo na epidemiološke analize primerov SUD, obdukcijska poročila 
za posamezne primere, vse dostopne podatke iz prejšnje revizije in rezultate iz analize 
opaženih/pričakovanih podatkov, ki jo je izvedel prof. Von Kries in je bila objavljena v European 
Journal of Paediatrics, 2005 (Eur J Pediatr 2005 Feb;164(2):61-69, Epub 2004 Dec 16). 
 
 
Vprašanje varnosti 
 
CHMP je v prejšnjem primeru zaključil, da obstaja statistični signal za čezmerno pojavnost SUD v 24 
urah po obnovitvenem cepljenju z zdravilom Hexavac v drugem letu življenja.  
 
Signal so odkrili v analizi opaženih/pričakovanih podatkov (glejte zgornje besedilo). Raziskovalci so 
menili, da njihovi podatki dokazujejo ,,močen signal tveganja SUD po obnovitvenih cepljenjih z 
zdravilom Hexavac v drugem letu življenja“. Ugotavljajo, da je naključje zelo neverjetna razlaga tega 
odkritja, če upoštevamo dejstvo, da sta bili spodnji meji intervalov zaupanja za prvi in drugi dan večji 
od spodnje meje intervala zaupanja za združena dneva (tj. 3,8 za prvi dan in 4,8 za drugi dan). 
Absolutno tveganje (poročana stopnja) ustreza 1 smrti zaradi SUD na 300.000-400.000 otrok v 
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drugem letu življenja. Na podlagi obsežnih analiz, ki kažejo preostalo čezmerno tveganje, tj. analize 
občutljivosti, so zaključili, da odkritij ni mogoče pripisati izključno omejitvam virov podatkov. 
Vendar priznavajo, da izračuni temeljijo na številnih predpostavkah, zato nanje lahko vplivajo napake 
v podatkih, vendar se odkritje čezmerne statistične pojavnosti SUD ohranja po preskusih za vpliv 
novih in drugačnih domnev.  
 
Zato je bil CHMP mnenja, da je absolutno tveganje zelo majhno. Poleg tega analiza 
opaženih/pričakovanih podatkov ni mogla ponuditi dokazov za povezavo vzrok-učinek med SUD in 
cepljenjem z zdravilom Hexavac. Prav tako ni biološke razlage vzročne povezave. 
 
Natančno strokovno preverjanje posameznih poročil o vseh znanih primerih SUD (3 primeri iz 
Nemčije in 1 primer iz Avstrije) v drugem letu življenja ni odkrilo posrednih dokazov o biološki in 
vzročni povezavi med zdravilom Hexavac in pojavnostjo SUD. Niti ne obstaja hipotetična razlaga 
možnih učinkov na imunski sistem ali avtonomno živčevje, na konvulzije vzbujevalne mehanizme ali 
preko napak v kakovosti pri proizvodnji multivalentnih cepiv. 
 
Posodobljena revizija posameznih primerov ni odkrila nobenega novega vprašanja o varnosti zdravila 
Hexavac. Prav tako ni bilo možno odkriti specifičnega osnovnega mehanizma, s katerim bi bilo 
mogoče razložiti povezavo med zdravilom Hexavac in zvišano pojavnostjo SUD.  
Različni strokovnjaki so predhodno ocenili kakovostne vidike zdravila Hexavac in o njih razpravljali, 
pri čemer niso odkrili mehanistične podlage za povečano tveganje SUD. Niso odkrili nedoslednosti 
med serijami zdravila niti pomanjkljive kakovosti. 
 
Na podlagi dostopnih podatkov možna povezava med imunološko reakcijo, ki jo vzbudijo 
heksavalentna cepiva, in zvišano pojavnostjo SUD ne obstaja. 
 
Podrobno so bile preverjene raziskave na živalih in živalskih modelih z namenom analize možne 
povezave med SUD in zdravilom Hexavac. Vendar trenutno ni na voljo živalskega modela, ki bi bil 
primeren za raziskovanje SUD. Ravno tako v telemetričnih raziskavah na živalih niso odkrili 
pomenljivih učinkov, kar nakazuje odsotnost osnove za domnevo, da je za pojav SUD, povezan s 
heksavalentnimi cepivi, odgovorno avtonomno živčevje. Hkrati pa spremljanje EEG ni pokazalo 
konvulzije vzbujevalnih učinkov, ki bi bili povezani z uporabo cepiv. 
 
 
Zaključek 
 
Povzeto na kratko je bilo ugotovljeno, da od zadnje razprave/zaključkov CHMP ni novih pomembnih 
podatkov.  
 
Na podlagi revizije varnosti zdravila Hexavac je CHMP priznal odkritje statističnega signala čezmerne 
pojavnosti SUD po obnovitvenem cepljenju z zdravilom Hexavac v drugem letu življenja, vendar tudi 
nezmožnost odkritja biološkega mehanizma navkljub natančni strokovni obravnavi in začetku 
epidemioloških raziskav. 
 
CHMP je pregledal podatke, ki so jih v zvezi s signalom SUD pri otrocih in malčkih predložili 
imetniki dovoljenj za promet z zdravili. Na podlagi statistične povezave, ki morda predstavlja artefakt 
v podatkih, naključno gručo dogodkov ali resničen biološki učinek, CHMP meni, da signal obstaja. 
Vendar je moč signala v odsotnosti prepričljive biološke ali vzročne povezave šibka, zato razmerje 
med koristmi in tveganji za zdravilo Hexavac ostaja pozitivno, zato v tem trenutku ni potrebe po 
dodatnih regulatornih ukrepih. 
 
CHMP meni, da je treba hude neželene učinke, zlasti primere SUD, neprekinjeno in natančno 
spremljati ter vrednotiti. Zato člani CHMP priporočajo spremljanje, da bi dodatno raziskali znane 
primere in začeli nove raziskave. 
 
Na podlagi trenutnih podatkov CHMP meni, da je varnostni profil zdravila Hexavac v skladu s 
trenutnim SPC. 
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RAZLOGI ZA OHRANITEV DOVOLJENJA ZA PROMET ZA ZDRAVILO HEXAVAC 
 
 
OB UPOŠTEVANJU NASLEDNJEGA: 

 
• CHMP je po pregledu dostopnih podatkov zaključil, da vzroki smrti ostajajo nerazloženi in da 

ni možno določiti vzročne povezave z zdravilom Hexavac.  
 

• Člani CHMP so v skladu s prejšnjimi revizijami zaključili, da na podlagi statistične povezave, 
ki morda predstavlja artefakt v podatkih, naključno gručo dogodkov ali resničen biološki 
učinek, signal obstaja. Vendar je moč signala v odsotnosti prepričljive biološke ali vzročne 
povezave šibka. 

 
• CHMP meni, da ni bilo predstavljene znanstvene podlage ali prepričljivih etičnih zadržkov za 

regulatorne ukrepe. Zato razmerje med koristmi in tveganji za zdravilo Hexavac ostaja 
pozitivno in v tem trenutku ni potrebe po dodatnih regulatornih ukrepih.  

 

• CHMP meni, da je treba hude neželene učinke, zlasti primere SUD, neprekinjeno in natančno 
spremljati ter vrednotiti. Zato člani CHMP priporočajo spremljanje, da bi dodatno raziskali 
znane primere in začeli nove raziskave. 
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