Grant edukacyjny firmy Abbvie

10 lat programu profilaktyki zakarzeń wirusem RS
w Polsce

Ewa Helwich
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
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RSV jest najczęstszą przyczyną zakażeń układu
oddechowego u dzieci <5 roku życia

RSV to wirus syncytialny* nabłonka oddechowego:
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Epidemiologia zakażeń RSV
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• człowiek

Streptococcus pneumoniae

stanowi jedyne źródło zakażenia
niemowląt są zwykle członkowie rodziny
z objawami infekcji górnych dróg oddechowych
• okres wylęgania zakażenia RSV wynosi 5 - 8 dni
• okres zakaźności to 1 - 21 dni
• u małych niemowląt i osób z upośledzoną odpornością nawet > 6 tyg.
• źródłem zakażenia

RSV
Simoes EA et all.: Pediatr Infect Dis J. 2003:22(2 Suppl):S13-S20
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Epidemiologia zakażeń wirusem RS







Ponad połowa wszystkich dzieci choruje ≤ 1 roku życia1
Przed ukończeniem 2 roku życia wszystkie dzieci chorują
przynajmniej raz1
1-2% z nich wymaga hospitalizacji2
8% z hospitalizowanych wymaga leczenia w oddziałach
intensywnej terapii2

Patogeneza
i czynniki ryzyka ciężkiego zachorowania

Wirus RS jest przyczyną blisko 50% przypadków zapalenia płuc i
90% przypadków zapalenia oskrzelików3

1. Black C.P. Respir. Care, 2003 Mar; 48(3): 209-31
2. Greenough A ; Pediatr Resp Rev; 2009;10;26-28)
3. Wiśniewska-Ligier M. i wsp. Klinika Pediatryczna, 2008, vol 16, 1:42-46

Patogeneza zakażenia RSV

Obraz kliniczny
Zakażenie RSV wywołuje zmiany zapalne.
Naczynia włosowate stają się nieszczelne,
dlatego płyn gromadzi się w tkankach
(obrzęk).
Białe krwinki przybywają do miejsca
zakażenia, zabijają zakażone komórki
i tworzą masy martwiczej tkanki.

Wirus RS wywołuje bardzo zróżnicowane objawy chorobowe:

u starszych dzieci i dorosłych- banalne infekcje kataralne (nieżyt nosa, złe
samopoczucie, z lub bez gorączki, osłuchowo – szmer pęcherzykowy,
furczenia udzielone)

u noworodków i niemowląt (podczas pierwszego zakażenia):
 zapalenia płuc
 zapalenia oskrzelików.

Wydzielany w większej ilości płyn, śluz i masy martwicze nie są skutecznie usuwane, ponieważ rzęski
są porażone. Dochodzi do zwężenia oskrzelików, co utrudnia przepływ powietrza.
Śluz zatyka oskrzeliki (zwłaszcza końcowe). Dlatego pewna ilość powietrza dostaje się do
pęcherzyków płucnych, ale nie może się wydostać poprzez czopy śluzu. Ten efekt zastawkowy jest
powodem nadmiernego rozdęcia płuc.
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Czynniki ryzyka hospitalizacji z powodu RSV

Obraz kliniczny

Czynnik ryzyka
Wirus RS wywołuje bardzo zróżnicowane objawy chorobowe:
 nieefektywny kaszel
 tachypnoe
 duszność wydechowa z wheezingiem
 wzmożony wysiłek oddechowy
 tachykardia
 problemy z karmieniem
 bezdechy
 spadki saturacji <94%
 apatia
 nadmierna senność
 objawy fizykalne: bladość, sinica wokół ust,
 wydłużenie fazy wydechowej, trzeszczenia,
 świsty

Dysplazja oskrzelowo-płucna

Skorygowany odsetek częstości IRR
(95% CI)
10,7 (8,4-13,6)

Wrodzona wada serca

2,8 (2,3-3,3)

≤ 28 tyg. ciąży

2,4 (1,8-3,3)

29 do < 33 tyg. ciąży

2,2 (1,8-2,7)

33 do < 36 tyg. ciąży

1,8 (1,6-2,1)

Inne czynniki ryzyka (astma,
mukowiscydoza, niedobór odporności)

2,3 (2,1-2,6)

Grupą referencyjną do obliczenia skorygowanego odsetka częstości IRR były dzieci z grupy niskiego
ryzyka (nie należące do grup ryzyka )
Boyce TG et al. J Pediatr 2000;137:865-70
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Wskazania do hospitalizacji
Niemowlęta z grupy wysokiego ryzyka: BPD, wcześniactwo,
hemodynamicznie istotna wada wrodzona serca
 Objawy kliniczne: bezdechy, trudności w karmieniu,
odwodnienie, senność, duszność, saturacja <94%
 Czynniki urodzeniowe: wiek metrykalny < 6/12, m.c. <2500g
 Wskazania dodatkowe: duża odległość od szpitala, trudne
warunki socjalne


Możliwości profilaktyki
zachorowań na RSV

IMIM-pact RSV
RSV:: Wyniki badania
PALIVIZUMAB ( Synagis )

Synagis



Humanizowane monoklonalne przeciwciało klasy IgG



Wykazuje silne działania neutralizujące wirus i hamujące fuzję w
przypadku obydwu podtypów wirusa RS, tzn. szczepów A i B



Zalecane dawki wynoszą 15 mg / kg mc, raz w miesiącu w
sezonie spodziewanego zagrożenia zakażeniem RSV

Zmniejszenie liczby dni hospitalizacji
(p<0,001)
(na 100 dzieci)
Zmniejszenie dni tlenoterapii
(p<0,001)
(na 100 dzieci)
Zmniejszenie liczby dni LRI ≥ 3 punkty
(p<0,001)
Zmniejszenie częstości przyjęć na OIT
(p<0,026)

Placebo

36,4 dni

62,6 dni

30,3 dni

50,6 dni

29,6 dni

47,4 dni

1,3%

3%

The IMpact-RSV Study Group. Pediatrics. 1998;102:531-7

Feltes 2003: Wyniki

Feltes 2003: Wyniki

45% redukcja hospitalizacji
Odsetek hospitalizacji z powodu RSV (%)

(p=0,003)

Placebo (n=648)
Paliwizumab (n=639)

10%

9,7%

8%

.

Hospitalizacje
z powodu
zakażenia RSV

Paliwizumab
N = 639

Placebo
N = 648

% redukcji

Wrodzone wady
serca z sinicą

N = 339
19 (5,6%)

N = 334
27 (7,9%)

29%

Wrodzone wady
serca
bez sinicy

N =300
15 (5,0%)

N = 305
36 (11,8%)

58%

p

0,003

6%

5,3%

4%
2%
(63/648)

(34/639)

0%
Feltes T. J Pediatr 2003;143:532-40

Feltes T. J Pediatr 2003;143:532-40

PL-SYNA-180099

.
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Feltes 2003: Bezpieczeństwo i tolerancja
•

Odsetek dzieci, u których wystąpiły zdarzenia niepożądane,
był podobny w obydwu grupach leczonych.

•

Do częstych zdarzeń niepożądanych w grupie paliwizumabu należały:
gorączka i odczyn w miejscu wstrzyknięcia.

•

Częstość występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych związanych
z przyjmowaniem paliwizumabu była istotnie niższa w porównaniu
z grupą placebo (odpowiednio 55,4% w porównaniu z 63,1%).

•

U żadnego dziecka badanego leku nie odstawiono w związku
z wystąpieniem zdarzenia niepożądanego.

Przebieg poszczególnych etapów
profilaktyki w Polsce

Feltes T. J Pediatr 2003;143:532-40

Profilaktyka zakażeń RSV w Polsce 2008/09
Przebieg poszczególnych etapów profilaktyki
•

•

•
•

Zaobserwowano zmniejszenie liczby epizodów zakażeń z zajęciem dolnych
dróg oddechowych z 11,1% (62/557) po pierwszej dawce do 0% (0/93)
po dawce piątej (p<0,0001).
Epizody zakażeń dróg oddechowych występujące po kolejnych dawkach
paliwizumabu ulegały skróceniu z 10±8 dni po pierwszej dawce do 6±3 dni po
dawce 5.
Zmniejszenie liczby hospitalizacji z przyczyn oddechowych z 5,2% (29/557)
po pierwszej dawce do 0% (0/ 93) po piątej dawce (p<0,0001).
W trakcie hospitalizacji po kolejnych dawkach paliwizumabu statystycznie
rzadziej występowała konieczność stosowania kortykosteroidów (p<0,0001) i
bronchodylatatorów (p<0,0001).

Ogólnopolski Program Zapobiegania RSV


Każdego roku program obejmował ok. 600 dzieci urodzonych
przedwcześnie, co stanowiło 2,1% wszystkich noworodków
urodzonych przedwcześnie w Polsce.



Na podstawie pięcioletnich obserwacji można stwierdzić, że
profilaktyka jest bezpieczna, a częstość działań niepożądanych
w postaci gorączki, zwiększonej nerwowości dziecka lub
odczynu miejscowego jest niska i nie przekracza 3%.



U żadnego z dzieci nie stwierdzono ciężkiego działania
niepożądanego.

Rutkowska M i wsp. Pediatr Pol 2011; 86(4): 317–325

Profilaktyka zakażeń RSV w Polsce od 01.10.2013
Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10 P 07.2, P 27.1)

• Program polega na podaniu maksymalnie 5 dawek paliwizumabu
(w odstępach miesięcznych) w sezonie zakażeń wirusem RS,
trwającym od 1 listopada do 31 marca
• Immunizacje paliwizumabem przeprowadza się jednorazowo
i należy ją rozpocząć przed ukończeniem pierwszego roku życia.
Kryteria kwalifikacji do leczenia paliwizumabem

• Do programu kwalifikowani są świadczeniobiorcy,
którzy w momencie rozpoczęcia immunizacji
nie ukończyli pierwszego roku życia
i spełniają następujące kryteria:
• wiek ciążowy 28 tygodni, 0 dni (ICD-10 P07.2)
lub
• dysplazja oskrzelowo-płucna (ICD-10 P27.1).
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2013 w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych) http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2013/24/akt.pdf

Helwich E. i wsp. Postępy Neonatologii 2 (19) 2013; 69-72

.

Profilaktyka zakażeń wirusem RS
Stan obecny
 Profilaktyka polega na podaniu minimum 3 i maksymalnie 5 dawek
paliwizumabu w sezonie zakażeń - od 1 października do 30 kwietnia.
 Dziecko rozpoczynające immunizację w marcu lub kwietniu nie ma
możliwości otrzymania trzech dawek w trwającym sezonie zakażeń,
dlatego profilaktykę w ramach programu lekowego należy przeprowadzić
w następnym sezonie zakażeń (od października), natomiast w marcu podać dawkę
leku sfinansowaną poza programem lekowym (np. z procedury JGP, funduszy
prywatnych).
30 kwietnia

listopad
5 dawek

grudzień
5 dawek

styczeń
4 dawki

luty
3 dawki

marzec

1 październik
5 dawek
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Następstwa zakażenia RSV u wcześniaków w 2929-35 tyg. ciąży

Ogólnopolski Program Profilaktyki zakażeń
wirusem RS – podsumowanie 10 sezonów

Przyjęcia do ICU, w związku z potwierdzonym zakażeniem RSV,
w zależności od wieku chronologicznego i ciążowego

Dzieci
objęte
profilaktyką

2008/09

557

Liczba
Średni wiek
ciążowy
Średnia
masa
urodzeniow
a
Średnia
liczba
dawek na
jedno
dziecko

2009/10

464

27±2

941±281

3,6±1

2010/11

582

2012/13

556

26,6±1,4

27±1,47

931±238

1075±23
2

2,7±0,8

2011/12

3,7±1

626

26,7±1,5

953±232

2013/14

1035

26,7±1,6

27,2± 2,0

962±240

1014 ±
307,7

3,7±1

3,8±1

3,9±1

2014/15

1108

2015/16

2016/17

1118

-

1212

-

-

4,3±1

1256

-

1029

27,8

-

4,1±1

2017/18

1028

-

-

Podsumo
-wanie

8514
26,8±1,6

974±245

3,9 ±1

Odsetek dzieci, które przyjęto do ICU, w związku
z potwierdzonym zakażeniem RSV %

Sezon
80%

70%

68%
29 to 32 wGA
33 to 34 wGA
35 wGA

60%

52%
50%

42%
37%

40%

38%
30%

30%

25%

28%
17%

20%

10%

n=99

n=148

n=99

n=79

n=64

n=44

n=59

n=57

n=35

0%
<3

3 do <6

6 do <12

Wiek chronologiczny, miesiące

W ciągu dziesięciu lat profilaktyką objęto łącznie 8514 dzieci.

PL-SYNA-180099

Dane nieopublikowane, uzyskane z NFZ, dostępne dla Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neonatologii

Na podstawie: Anderson EJ, Krilov LR, DeVincenzo JP I wsp. SENTINEL1: An Observational Study of Respiratory Syncytial Virus Hospitalizations among U.S. Infants
Born at 29 to 35 Weeks' Gestational Age Not Receiving Immunoprophylaxis. Am J Perinatol. 2016 May 27. DOI: 10.1055/s-0036-1584147

Następstwa zakażenia RSV u wcześniaków w 29-32 tyg.
ciąży

Zakażenia RSV w sezonie 2016/2017

hospitalizacje związane z potwierdzonym zakażeniem RSV
wentylacja mechaniczna związana z potwierdzonym zakażeniem RSV

Liczba dzieci

przyjęcia do ICU związane z potwierdzonym zakażeniem RSV
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Istotny wzrost liczby zakażeń o ciężkim przebiegu: wymagających
hospitalizacji (dwukrotny wzrost w stosunku do poprzedniego
sezonu), leczenia w oddziale intensywnej terapii, a nawet prowadzących
do zgonów ( u 6 wcześniaków w ostatnim sezonie zakażeń wirus RS
był przyczyną zgonu).
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W sezonie 2016/17 zmarło przynajmniej sześcioro dzieci z powodu
zakażenia RSV o ciężkim przebiegu. Były to dzieci urodzone w wieku

Wiek chronologiczny, miesiące

ciążowym 24-32 tygodni, z masą urodzeniową 740-2140 g.

W badaniu w grupie dzieci w wieku 29-35 tyg. ciąży liczba dzieci wymagających hospitalizacji z powodu RSV wyniosła n=702;
wymagających wentylacji mechanicznej z powodu RSV wyniosła n=134; przyjęć do ICU z powodu RSV wyniosła n=288.

Na podstawie: Anderson EJ, Krilov LR, DeVincenzo JP I wsp. SENTINEL1: An Observational Study of Respiratory Syncytial Virus Hospitalizations among U.S. Infants Born at 29 to 35 Weeks' Gestational Age Not Receiving
Immunoprophylaxis. Am J Perinatol. 2016 May 27. DOI: 10.1055/s-0036-1584147

Profilaktyka zakażeń wirusem RS Stan obecny

Podsumowanie profilaktyki RSV – sezon 2016/2017
Liczba dzieci zakwalifikowana do immunizacji w poszczególnych województwach
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Dane nieopublikowane, uzyskane z NFZ, dostępne dla Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neonatologii
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Załącznik nr 1 do decyzji nr RZ/R16106810/41W z dnia 13.08.2018.
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Profilaktyka zakażeń wirusem RS
Stan obecny

Nowe zadania, jakie stoją przed realizatorami
Programu Profilaktyki
Akredytacja nowych szpitali w województwie
Zmiany w programie SMPT
 Indywidualne decyzje dotyczące rozpoczęcia profilaktyki u noworodków
urodzonych w czasie trwania sezonu zwiększonego ryzyka zachorowań
 W sytuacji stwierdzenia zakażenia RSV u pacjenta w OITN potrzeba
stosowania profilaktyki poekspozycyjnej u dzieci z kontaktu. Koszt tej
profilaktyki powinien być refundowany ze wskazań życiowych.





Stworzenie Rejestru Zakażeń RSV w Polsce w celu monitorowania sytuacji
epidemiologicznej

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ - leczenie szpitalne - programy lekowe z dnia 03.09.2018

Nowe zadania, jakie stoją przed realizatorami
Programu Profilaktyki

Profilaktyka RSV na świecie: wyróżniona przez WHO
W odpowiedzi na zwiększone ryzyko zakażeń RSV
u niemowląt urodzonych przedwcześnie,
w porównaniu z niemowlętami urodzonymi o czasie

Światowa Organizacja Zdrowia
uznała prewencję zakażeń RSV
za jeden z priorytetowych
programów profilaktyki
na świecie.
GUS – tab. 27 Urodzenia wg. okresu trwania ciąży 2017
Dane nieopublikowane, dostępne dla Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii

Dziękuję Państwu za uwagę
Ewa Helwich
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