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Sprawozdanie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Rotarix 
szczepionka rotawirusa, żywa 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) 
dotyczącego produktu Rotarix. Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi 
(CHMP) ocenił produkt w celu ustalenia opinii, na podstawie której przyznano pozwolenie na 
dopuszczenie szczepionki Rotarix do obrotu, oraz zaleceń w sprawie warunków stosowania leku. 

 

Co to jest Rotarix? 

Rotarix jest szczepionką do przyjmowania doustnego. Szczepionka jest dostępna w trzech postaciach: 

• proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej w aplikatorze doustnym; 

• zawiesina doustna w napełnionym fabrycznie aplikatorze doustnym; 

• zawiesina doustna w tubce do wyciskania. 

Rotarix zawiera żywą, atenuowaną (osłabioną) postać ludzkiego rotawirusa (szczep RIX4414). 

W jakim celu stosuje się produkt Rotarix? 

Rotarix stosuje u niemowląt w wieku 6-24 tygodni w celu zapobiegania zapaleniu żołądka i jelit 
(biegunka i wymioty) spowodowanemu zakażeniem rotawirusem. Rotarix podaje się zgodnie z 
oficjalnymi zaleceniami. 

Szczepionkę wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza. 

Jak stosować produkt Rotarix? 

Rotarix podaje się w dwóch dawkach w odstępie co najmniej czterech tygodni. Pierwszą dawkę podaje 
się, kiedy niemowlę przekroczy wiek sześciu tygodni. Najlepiej jeżeli obie dawki będą podane przed 
osiągnięciem przez niemowlę wieku 16 tygodni; należy je podać przed osiągnięciem przez niemowlę 
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wieku 24 tygodni. Taki sam schemat szczepienia można zastosować u niemowląt urodzonych do 13 
tygodni przedwcześnie (od 27 tygodnia ciąży). 

W przypadku stosowania proszku i rozpuszczalnika należy je zmieszać tuż przed podaniem szczepionki, 
a powstałą zawiesinę podać z zastosowaniem dołączonego aplikatora doustnego bezpośrednio do ust 
niemowlęcia. W przypadku zastosowania gotowej zawiesiny zawartość napełnionego fabrycznie 
aplikatura doustnego lub tubki należy podać niemowlęciu do ust. Rotarix można podawać jednocześnie 
z innymi szczepionkami. 

Jak działa produkt Rotarix? 

Rotarix zawiera małe ilości rotawirusa, tj. wirusa powodującego zapalenie żołądka i jelit. Wirus jest 
żywy, ale został na tyle osłabiony, że nie powoduje choroby, co sprawia, że nadaje się do 
wykorzystania w szczepionce. Po podaniu szczepionki układ odpornościowy (zwalczający choroby) 
niemowlęcia rozpoznaje osłabiony wirus jako obcy i odpowiada wytwarzaniem przeciwciał. Po 
szczepieniu, w przypadku ponownego kontaktu z wirusem układ odpornościowy będzie w stanie 
szybciej reagować. Pomaga to w ochronie przed zapaleniem żołądka i jelit wywołanym przez rotawirus.  

Jak badano produkt Rotarix? 

W badaniach klinicznych nad produktem Rotarix wzięło udział łącznie 75 000 niemowląt w różnych 
krajach na całym świecie. W badaniu głównym produkt Rotarix porównywano z placebo (nieaktywna 
szczepionka) u 63 000 niemowląt urodzonych w terminie (po ciąży trwającej co najmniej 36 tygodni). 
Korzyści ze stosowania szczepionki oceniano na podstawie liczby niemowląt, u których doszło do 
rozwoju ostrego zapalenia żołądka i jelit, wywołanego rotawirusem po kilku miesiącach od 
zaszczepienia i przed zakończeniem przed nich 1. roku życia. 

W innym badaniu porównywano bezpieczeństwo stosowania szczepionki Rotarix oraz jej zdolność do 
stymulowania wytwarzania przeciwciał u 1 009 niemowląt urodzonych do 13 tygodni przedwcześnie. 
Uzyskane wyniki porównano z wynikami badania z udziałem niemowląt urodzonych w terminie, 
zaszczepionych produktem Rotarix. 

W celu potwierdzenia, że gotowe formy szczepionki są tak samo bezpieczne i skuteczne w stymulowaniu 
wytwarzania przeciwciał przeciw rotawirusowi jak postać proszku z rozpuszczalnikiem, przeprowadzono 
cztery dodatkowe badania z udziałem ponad 3 000 niemowląt. 

Jakie korzyści ze stosowania produktu Rotarix zaobserwowano w 
badaniach? 

Rotarix był skuteczniejszy niż placebo w zapobieganiu ostremu zapaleniu żołądka i jelit wywołanemu 
przez rotawirus. W badaniu głównym liczba przypadków ostrego zapalenia żołądka i jelit 
spowodowanego przez rotawirus była niższa po zaszczepieniu produktem Rotarix: u 0,1% niemowląt 
zaszczepionych produktem Rotarix, u których oceniano skuteczność, doszło do ostrego zapalenia 
żołądka i jelit spowodowanego przez rotawirus (12 z ponad 9 000) w porównaniu z 0,9% niemowląt, 
którym podano placebo (77 z blisko 9 000). 

W badaniu nad wcześniakami wykazano, że produkt Rotarix był dobrze tolerowany i wytwarzał 
podobny poziom przeciwciał jak u niemowląt urodzonych w terminie. 
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Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Rotarix? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu Rotarix (obserwowane u 1 
pacjenta do 10 na 100) to biegunka i drażliwość. Po stosowaniu szczepionek przeciwko rotawirusowi 
bardzo rzadko (u mniej niż 1 pacjenta na 10 000) obserwowano poważny stan zwany wgłobieniem (w 
którym część jelita wsuwa się w inną część jelita, co prowadzi do blokady). Pełny wykaz działań 
niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu Rotarix znajduje się w ulotce dla pacjenta. 

Szczepionki Rotarix nie wolno stosować u niemowląt, u których występuje nadwrażliwość (alergia) na 
którykolwiek ze składników szczepionki bądź u których wystąpiły oznaki alergii po otrzymaniu dawki 
szczepionki przeciwko rotawirusom w przeszłości. Produktu nie wolno podawać pacjentom, którzy 
cierpią na stany chorobowe powodujące poważne zaburzenia układu odpornościowego zwane ciężkim 
złożonym niedoborem odporności, u których w przeszłości wystąpiło wgłobienie lub którzy mieli 
problemy z jelitem mogące narazić ich na ryzyko wystąpienia wgłobienia. U niemowląt, u których 
wystąpi nagła bardzo wysoka gorączka, biegunka lub wymioty, zaszczepienie produktem Rotarix należy 
wykonać w późniejszym terminie.  

Produktu Rotarix nie należy nigdy podawać dożylnie. 

Na jakiej podstawie zatwierdzono produkt Rotarix? 

CHMP uznał, że korzyści ze stosowania produktu Rotarix przewyższają ryzyko, i zalecił przyznanie 
pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu. 

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i 
skutecznego stosowania produktu Rotarix? 

W celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego stosowania produktu Rotarix opracowano plan 
zarządzania ryzykiem. W oparciu o ten plan w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla 
pacjenta dotyczących produktu Rotarix zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym 
odpowiednie środki ostrożności obowiązujące personel medyczny i pacjentów. 

Ponadto firma wprowadzająca lek Rotarix do obrotu pracuje nad szczepionką pozbawioną cirkowirusa 
świń typu 1 (PCV-1), po tym jak w szczepionce znaleziono znikomą ilość cząstek wirusa w 2010 r. Nie 
uważa się, aby PCV-1 wywoływał jakiekolwiek choroby. 

Inne informacje dotyczące produktu Rotarix: 

W dniu 21 lutego 2006 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Rotarix 
do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.  

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Rotarix znajduje się na stronie internetowej Agencji pod 
adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. W 
celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Rotarix należy zapoznać się z 
ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Data ostatniej aktualizacji: 01.2016. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000639/human_med_001043.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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