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Szczepionka przeciwko COVID-19 (inaktywowana, 
adjuwantowa) (Valneva szczepionka przeciwko COVID-19 
(inaktywowana, adjuwantowa, adsorbowana)) 
Podsumowanie wiedzy na temat szczepionki przeciw COVID-
19 (inaktywowanej, adjuwantowej, adsorbowanej) i uzasadnienie udzielenia 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 

Czym jest szczepionka przeciw COVID-19 (inaktywowana, adjuwantowa) 
Valneva i w jakim celu się ją stosuje 

Szczepionka przeciw COVID-19 (inaktywowana, adjuwantowa) Valneva jest szczepionką przeznaczoną 
do ochrony osób w wieku od 18 do 50 lat przed chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19). Stosuje się 
ją do szczepienia podstawowego. 

Szczepionka zawiera całe cząstki pierwotnego szczepu SARS-CoV-2 (wirusa wywołującego COVID-19), 
który został inaktywowany (zabity) i nie wywołuje choroby. 

Jak stosować szczepionkę przeciw COVID-19 (inaktywowaną, 
adjuwantową) Valneva 

Szczepionkę przeciw COVID-19 (inaktywowaną, adjuwantową) Valneva podaje się w formie dwóch 
zastrzyków, zazwyczaj w mięsień górnej części ramienia, w odstępie 4 tygodni. 

Organizacja dostaw szczepionki będzie leżała w gestii władz krajowych. Więcej informacji na temat 
stosowania szczepionki przeciw COVID-19 (inaktywowanej, adjuwantowej) Valneva znajduje się w 
ulotce dla pacjenta. Udzieli ich również personel medyczny. 

Jak działa przeciw COVID-19 (inaktywowana, adjuwantowa) Valneva 

Szczepionka przeciw COVID-19 (inaktywowana, adjuwantowa) Valneva przygotowuje organizm do 
obrony przed zakażeniem SARS-CoV-2. Zawiera pierwotny szczep SARS-CoV-2, który został 
inaktywowany i nie wywołuje choroby. Szczepionka zawiera także dwa adjuwanty (glin i cytozynę – 
fosfoguaninę), które wzmacniają odpowiedź immunologiczną na szczepionkę. 

Po podaniu szczepionki układ odpornościowy rozpoznaje inaktywowany wirus jako obcy i wytwarza 
przeciwciała i limfocyty T. Jeśli później zaszczepiona osoba zetknie się z SARS-CoV-2, układ 
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odpornościowy rozpozna wirusa i będzie gotowy do obrony przed nim. Przeciwciała i komórki 
odpornościowe mogą chronić przed COVID-19, działając w celu zabicia wirusa, zapobiegania 
przedostaniu się go do komórek organizmu i niszczenia zakażonych komórek. 

Korzyści ze stosowania szczepionki COVID-19 Vaccine (inaktywowanej, 
adjuwantowej Valneva wykazane w badaniach 

W badaniu głównym, znanym jako badanie pomostowe (ang. immunobridging), porównywano 
odpowiedź immunologiczną wywołaną przez szczepionkę COVID-19 Vaccine (inaktywowaną, 
adjuwantową) Valneva z odpowiedzią wywoływaną przez zarejestrowaną szczepionkę COVID-19 
Vaxzevria. 

Wyniki badania z udziałem prawie 3000 osób w wieku min. 30 lat wykazały, że szczepionka COVID-19 
Valneva (inaktywowana, ajuwantowa) wywołała wytwarzanie wyższego poziomu przeciwciał przeciwko 
pierwotnemu szczepowi SARS-CoV-2 niż szczepionka Vaxzevria. Ponadto odsetek osób, które 
wytworzyły wysoki poziom przeciwciał był podobny w przypadku obu szczepionek. Dodatkowe dane z 
tego badania wykazały również, że szczepionka jest tak samo skuteczna w wywoływaniu produkcji 
przeciwciał u osób w wieku od 18 do 29 lat jak u osób w wieku 30 lat i starszych. 

Na podstawie przedstawionych danych nie można wyciągnąć żadnych wniosków na temat 
immunogenności szczepionki (jej zdolności do wytwarzania przeciwciał) u osób powyżej 50. roku życia. 

Dane dotyczące immunogenności szczepionki COVID-19 (inaktywowanej, adjuwantowej) Valneva 
przeciw wariantom budzącym obawy, w tym Omikron, które w momencie dopuszczenia do obrotu były 
dominującymi szczepami w wielu państwach UE, były ograniczone. 

Czy dzieciom można podawać szczepionkę przeciw COVID-19 
(inaktywowaną, adjuwantową) Valneva 

Szczepionka przeciw COVID-19 (inaktywowana, adjuwantowa) Valneva nie jest obecnie dopuszczona 
do stosowania u osób w wieku poniżej 18 roku życia. EMA uzgodniła z firmą plan badań nad 
szczepionką u dzieci na późniejszym etapie. 

Czy osobom o obniżonej odporności można podawać szczepionkę przeciw 
COVID-19 (inaktywowaną, adjuwantową) Valneva 

Nie ma danych dotyczących osób o obniżonej odporności (osób z osłabionym układem 
odpornościowym). Mimo, że u osób z obniżoną odpornością może wystąpić słabsza odpowiedź na 
szczepionkę, nie ma obaw dotyczących bezpieczeństwa. Osoby o obniżonej odporności mogą być 
szczepione, ponieważ mogą być bardziej narażone na ryzyko związane z COVID-19. 

Czy kobietom w ciąży lub karmiącym piersią można podawać szczepionkę 
przeciw COVID-19 (inaktywowaną, adjuwantową) Valneva 

Badania na zwierzętach nie wykazały żadnego szkodliwego wpływu na ciążę, jednak dane dotyczące 
stosowania szczepionki przeciw COVID-19 (inaktywowanej, adjuwantowej) Valneva w czasie ciąży są 
ograniczone. 

Decyzję o zastosowaniu szczepionki u kobiet w ciąży należy podejmować po konsultacji z personelem 
medycznym i rozważeniu korzyści i zagrożeń. 

Obecnie nie wiadomo czy szczepionka może być przenoszona w mleku matki. Przed zaszczepieniem 
kobiety karmiące piersią powinny skonsultować się z personelem medycznym. 
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Czy osobom cierpiącym na alergie można podawać szczepionkę przeciw 
COVID-19 (inaktywowaną, adjuwantową) Valneva 

Osoby, które wiedzą, że mają uczulenie na jeden ze składników szczepionki wymienionych w punkcie 6 
ulotki dla pacjenta, nie powinny otrzymać szczepionki. Ponadto szczepionki nie wolno podawać osobom 
uczulonym na składniki uzyskiwane z drożdży, ponieważ drożdże służą do produkcji jednego ze 
składników szczepionki. 

U osób otrzymujących szczepionki przeciwko COVID-19 wystąpiły przypadki anafilaksji (ciężkiej reakcji 
alergicznej). Dlatego też, podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek, szczepionka przeciw 
COVID-19 (inaktywowana, adjuwantowa) Valneva powinna być podawana pod ścisłym nadzorem 
lekarza, z możliwością dostępu do odpowiedniego leczenia. Osoby, u których wystąpiła ciężka reakcja 
alergiczna podczas podawania pierwszej dawki szczepionki przeciw COVID-19 (inaktywowanej, 
adjuwantowej) Valneva nie powinny otrzymać drugiej dawki. 

Czy działanie szczepionki przeciw COVID-19 (inaktywowanej, 
adjuwantowej) Valneva jest takie samo bez względu na pochodzenie 
etniczne i płeć 

Odpowiedź immunologiczna wywołana przez szczepionkę w badaniu głównym utrzymywała się 
niezależnie od płci. 

Uczestnicy badania głównego pochodzili głównie z Europy. Nie ma jednak powodu, aby sugerować, że 
odpowiedź immunologiczna wywołana przez szczepionkę przeciw COVID-19 (inaktywowaną, 
adjuwantową) Valneva jest zróżnicowana w zależności od pochodzenia etnicznego. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu szczepionki przeciw 
COVID-19 (inaktywowanej, adjuwantowej) Valneva 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem tej szczepionki są łagodne i ustępują w 
ciągu kilku dni po szczepieniu. Są to m.in. ból głowy, ból mięśni, tkliwość i ból w miejscu wstrzyknięcia, 
zmęczenie i nudności (mdłości) lub wymioty. Mogą one wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób. 

Swędzenie, stwardnienie, obrzęk i zaczerwienienie skóry w miejscu wstrzyknięcia, ból jamy ustnej i 
gardła oraz gorączka mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób. 

Limfadenopatia (powiększenie węzłów chłonnych), zawroty głowy, parestezje (odczucia takie jak 
drętwienie, mrowienie, kłucie i mrowienie), zaburzenia smaku, omdlenia, niedoczulica (osłabienie 
odczuwania dotyku, bólu i temperatury), migrena, biegunka, ból brzucha, hiperhydroza (nadmierna 
potliwość), wysypka, ból kończyn, skurcze mięśni, ból stawów i wyniki badań krwi wskazujące na 
wzrost częstości sedymentacji czerwonych krwinek (co może wskazywać na zapalenie) to rzadkie 
działania niepożądane (mogące wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób). 

Małopłytkowość (niska liczba płytek krwi), światłowstręt (nieprawidłowa wrażliwość oczu na światło), 
pokrzywka (swędząca wysypka) i zakrzepowe zapalenie żył prowadzące do powstania zakrzepów krwi 
to rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 1000 osób). 

Na jakiej podstawie szczepionka przeciw COVID-19 (inaktywowana, 
adjuwantowa, ) Valneva jest dopuszczona do obrotu w UE 

Na podstawie danych porównujących odpowiedź immunologiczną wywołaną przez szczepionkę przeciw 
COVID-19 Vaccine (inaktywowaną, adjuwantową) Valneva z odpowiedzią wywoływaną przez 
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zarejestrowaną szczepionkę przeciw COVID-19 EMA stwierdziła, że szczepionka Valneva ma być co 
najmniej tak samo skuteczna pod względem ochrony przed chorobą u osób w wieku od 18 do 50 lat. 

Na podstawie przedstawionych danych nie można było jednak wyciągnąć żadnych wniosków na temat 
immunogenności szczepionki u osób powyżej 50. roku życia. Z tego względu obecnie zaleca się 
stosowanie szczepionki wyłącznie u osób w wieku od 18 do 50 lat. W odniesieniu do bezpieczeństwa 
stosowania najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem szczepionki przeciw COVID-19 
(inaktywowanej, adjuwantowej) Valneva są łagodne i ustępują w ciągu kilku dni po szczepieniu. 

W związku z tym EMA uznała, że korzyści płynące ze stosowania szczepionki przeciw COVID-19 
(inaktywowanej, adjuwantowej) Valneva przewyższają ryzyko i może ona być dopuszczona do 
stosowania w UE. 

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i 
skutecznego stosowania szczepionki przeciw COVID-19 (inaktywowanej, 
adjuwantowej) Valneva 

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania szczepionki przeciw COVID-19 
(inaktywowanej, adjuwantowej) Valneva w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta 
zawarto zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla personelu medycznego i pacjentów. 

Istnieje również plan zarządzania ryzykiem (RMP) dotyczący szczepionki przeciw COVID-19 
(inaktywowanej, adjuwantowej) Valneva, który zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa 
szczepionki, sposobu gromadzenia kolejnych informacji i minimalizowania wszelkich potencjalnych 
zagrożeń. 

Środki bezpieczeństwa dotyczące szczepionki przeciw COVID-19 (inaktywowanej, adjuwantowej) 
Valneva zostaną wprowadzone zgodnie z unijnym planem monitorowania bezpieczeństwa szczepionek 
przeciwko COVID-19 w celu umożliwienia szybkiego gromadzenia i analizy nowych informacji 
dotyczących bezpieczeństwa. Firma wprowadzająca szczepionkę przeciw COVID-19 (inaktywowaną, 
adjuwantową) Valneva do obrotu będzie przedstawiać comiesięczne sprawozdania dotyczące 
bezpieczeństwa. Ponadto niezależne badania nad szczepionkami przeciwko COVID-19, koordynowane 
przez organy UE również dostarczą dodatkowych informacji na temat długoterminowego 
bezpieczeństwa i korzyści związanych ze stosowaniem szczepionki w populacji ogólnej. 

Tak jak w przypadku wszystkich leków, dane o stosowaniu szczepionki przeciw COVID-19 
(inaktywowanej, adjuwantowej) Valneva są stale monitorowane. Podejrzewane działania niepożądane 
leku są starannie oceniane i podejmowane są wszystkie czynności konieczne do ochrony pacjentów. 

Inne informacje dotyczące szczepionki przeciw COVID-19 (inaktywowanej, 
adjuwantowej) Valneva 

Szczepionka przeciw COVID-19 (inaktywowana, adjuwantowa) Valneva otrzymała pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu ważne w całej UE od dnia 24 czerwca 2022 r. 

Więcej informacji na temat szczepionek przeciw COVID-19, takich jak przewidywany czas ochrony 
przed zakażeniem lub ciężkim przebiegiem choroby, łączenie różnych szczepionek i szczepienie po 
przebytej chorobie COVID-19, można znaleźć na stronie zawierającej najważniejsze informacje o 
szczepionkach przeciw COVID-19. 

Więcej informacji na temat szczepionki przeciw COVID-19 (inaktywowanej, adjuwantowej) Valneva 
można znaleźć na stronie internetowej Agencji: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/covid-19-
vaccine-inactivated-adjuvanted-valneva 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/covid-19-vaccine-inactivated-adjuvanted-valneva-epar-risk-management-plan_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-publishes-safety-monitoring-plan-guidance-risk-management-planning-covid-19-vaccines
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-publishes-safety-monitoring-plan-guidance-risk-management-planning-covid-19-vaccines
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19#post-authorisation-section
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-key-facts
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-key-facts
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-inactivated-adjuvanted-valneva
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-inactivated-adjuvanted-valneva
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