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Vaxneuvance (pneimokoku polisaharīdu konjugāta 
vakcīna, 15-valenta, adsorbēta) 
Vaxneuvance pārskats un kāpēc tā ir reģistrēta ES 

Kas ir Vaxneuvance un kāpēc to lieto? 

Vaxneuvance ir vakcīna, ko lieto aizsardzībai pret trīs infekciju tipiem, ko izraisa baktērija 
Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae): 

• akūts vidusauss iekaisums (ausu infekcija) bērniem vecumā no sešām nedēļām līdz 18 gadiem. 

• pneimonija (plaušu infekcija) pieaugušajiem un bērniem no sešu nedēļu vecuma; 

• invazīva slimība pieaugušajiem un bērniem no sešu nedēļu vecuma. (Invazīva slimība rodas, kad 
baktērijas izplatās organismā, izraisot tādas slimības kā septicēmija (asins infekcija) un meningīts 
(galvas un muguras smadzeņu apvalka infekcija). 

Vaxneuvance satur daļas no 15 dažādiem S. pneumoniae baktērijas tipiem. Tā satur arī palīgvielu, kas 
satur alumīniju, labākai imūnreakcijas stimulēšanai. 

Kā lieto Vaxneuvance? 

Vaxneuvance tiek ievadīta kā injekcija augšstilba muskulī zīdaiņiem un augšdelmā vecākiem bērniem 
un pieaugušajiem. Devu skaits bērniem ir atkarīgs no viņu vecuma un iepriekšējās vakcinācijas 
statusa, un tam jābūt pamatotam ar oficiāliem ieteikumiem. Cilvēkiem no 18 gadu vecuma 
nepieciešama tikai viena deva. 

Šo vakcīnu var iegādāties tikai pret recepti. Papildu informāciju par Vaxneuvance lietošanu skatīt zāļu 
lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai farmaceitam. 

Kā Vaxneuvance darbojas? 

Vakcīnas darbojas, “mācot” imūnsistēmai (organisma dabīgajiem aizsargspēkiem), kā pasargāt sevi no 
saslimšanas. Kad cilvēkam ievada vakcīnu, imūnsistēma atpazīst vakcīnā esošās baktēriju daļiņas kā 
“svešas” un izstrādā pret tām antivielas. Turpmāk, nonākot atkal saskarē ar šīm baktērijām, 
imūnsistēma spēs ātrāk izstrādāt antivielas. Tas palīdz aizsargāties pret saslimšanu. 

Vaxneuvance satur nelielu daudzumu polisaharīdu (cukuru veidu), kas ekstrahēti no “kapsulas”, kura 
aptver baktēriju S. pneumoniae. Šie polisaharīdi ir attīrīti, pēc tam “konjugēti” (piesaistīti) 
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nesējproteīnam, lai palīdzētu imūnsistēmai tos atpazīt. Vakcīna ir arī “adsorbēta” (fiksēta) uz alumīnija 
savienojuma, lai pastiprinātu imūnreakciju. 

Vaxneuvance satur polisaharīdus no 15 dažādiem S. pneumoniae tipiem (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 
18C, 19A, 19F, 22F, 23F un 33F serotipa). 

Kādi Vaxneuvance ieguvumi atklāti pētījumos? 

Divos pamatpētījumos tika pierādīta Vaxneuvance spēja producēt antivielas, kas var aizsargāt pret 
S. pneumoniae infekciju, salīdzinot imūnreakciju, ko mērīja 30 dienas pēc vienas Vaxneuvance devas, 
ar reakciju, ko izraisa viena līdzīgas ES reģistrētas vakcīnas (Prevenar 13) deva, kas satur 13 no 
15 dažādiem S. pneumoniae baktērijas tipiem, ko satur Vaxneuvance. 

Pirmajā pētījumā, iesaistot 1205 pieaugušos vecumā no 50 gadu vecuma, 52 % līdz 81 % no 
602 dalībniekiem, kuri saņēma Vaxneuvance, bija vismaz četras reizes vairāk antivielu pret 
15 dažādiem S. pneumoniae tipiem nekā pirms vakcinācijas. Šī reakcija bija salīdzināma ar reakciju, ko 
novēroja 600 dalībniekiem, kuri saņēma Prevenar 13. 

Otrajā pētījumā piedalījās 1515 pieaugušie vecumā no 18 līdz 49 gadiem (tostarp pacienti ar 
paaugstinātu pneimokoku slimības risku). No 1133 dalībniekiem, kuri saņēma Vaxneuvance, 51,5 % 
līdz 87,5 % bija vismaz četras reizes vairāk antivielu pret 15 dažādiem tipiem nekā pirms vakcinācijas. 
Šī imūnreakcija bija salīdzināma ar reakciju, ko novēroja 379 pacientiem, kuriem ievadīja Prevenar 13. 

Bērniem Vaxneuvance spēju ierosināt antivielu veidošanos novērtēja divos pamatpētījumos, iesaistot 
2904 veselus zīdaiņus no sešu nedēļu vecuma. Šajos pētījumos Vaxneuvance bija tikpat efektīva kā 
Prevenar 13 antivielu veidošanas ierosināšanā 13 kopīgajiem serotipiem. 

Kāds risks pastāv, lietojot Vaxneuvance? 

Visbiežākās Vaxneuvance blakusparādības bērniem vecumā no sešām nedēļām līdz diviem gadiem (kas 
var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir uzbudināmība, miegainība, samazināta ēstgriba, drudzis, 
kā arī apsārtums, sacietējums, pietūkums un sāpes injekcijas vietā. 

Visbiežākās blakusparādības pieaugušajiem un bērniem no divu gadu vecuma ir nogurums, muskuļu 
sāpes, drudzis un galvassāpes, kā arī sāpes, ādas pietūkums un apsārtums injekcijas vietā. 

Vaxneuvance nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret difterijas toksoīdu (novājinātu 
difteriju izraisošas baktērijas toksīnu). 

Pilnu visu ziņoto blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Vaxneuvance, skatīt zāļu lietošanas 
instrukcijā. 

Kāpēc Vaxneuvance ir reģistrēta ES? 

Tika pierādīts, ka Vaxneuvance izraisa imūnreakciju pret dažādiem S. pneumoniae tipiem. Šī reakcija ir 
salīdzināma ar reakciju, ko izraisa cita apstiprināta pneimokoku konjugāta vakcīna. Tāpēc ir pamatoti 
secināt, ka Vaxneuvance var nodrošināt līdzīgu aizsardzību. Vaxneuvance satur arī divus 
S. pneumoniae tipus, kas nav iekļauti otrā vakcīnā. Turklāt vakcīnas visbiežākās blakusparādības ir 
vieglas un kontrolējamas. Tāpēc Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Vaxneuvance, 
pārsniedz tās radīto risku un vakcīnu var reģistrēt lietošanai ES. 



 
Vaxneuvance (pneimokoku polisaharīdu konjugāta vakcīna, 15-valenta, adsorbēta)   
EMA/804710/2022 3. lpp. no 3 
 

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Vaxneuvance lietošanu? 

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro 
veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Vaxneuvance lietošanu. 

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Vaxneuvance lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar 
Vaxneuvance lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu 
aizsardzībai nepieciešamie pasākumi. 

Cita informācija par Vaxneuvance 

2021. gada 13. decembrī Vaxneuvance saņēma reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES. 

Sīkāka informācija par Vaxneuvance ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Vaxneuvance. 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2022. gada novembrī. 
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