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Descrierea problemei:
Aprovizionarea globală a vaccinurilor ChAdOx1-[recombinant] la moment este limitată, ceea ce afectează accesului
țărilor la vaccinurilor ChAdOx1-S [recombinant] (vaccinul anti-COVID-19 AstraZeneca AZD1222, SII Covishield, SK
Bioscience). Această constrângere este indusă de multipli factori, inclusiv și de întârzierile în producere din partea
companiilor, întârzierile în expedieri și necesitățile specifice neprevăzute ale țărilor. Țările și economiile participante la
Facilitatea COVAX sunt îndeosebi de afectate. Incertitudinea aprovizionării pe viitor a determinat țările să revizuiască
politicile și implicațiile programatice, deoarece oferirea celei de-a doua doze a vaccinului în cadrul orarului recomandat
de OMS de 8-12-săptămâni ar putea să nu fie fezabilă în viitorul apropiat. Acest document suplimentează informația
oferită în nota tehnică întitulată ‘Considerațiuni pentru optimizarea distribuirii vaccinurilor ChAdOx1-S [recombinant]
într-o situație de aprovizionări constrânse limitate în timp’1 și oferă informații actualizate relevante pentru oferirea celei
de-a doua doze în contextul curent de aprovizionare limitată. Deși la moment nu sunt disponibile dovezi definitive,
considerațiunile de mai jos se bazează pe revizuirea de către experți a celor mai bune dovezi disponibile și sunt menite
să acorde ajutor țărilor în luarea deciziilor susținute de îndrumările anterioare ale OMS.1
Context:
Orarul recomandat de OMS pentru vaccinurile ChAdOx1-S [recombinant] este cel de două doze, administrate la o
distanță de 8-12 săptămâni. Datele din studiul clinic de la etapa 3 demonstrează că eficacitatea împotriva COVID-19
simptomatic începe după 22 de zile de la administrarea primei doze2 și mai apoi este de 76% (95%IÎ [interval de
încredere] 59–86%) între ziua 22 și 90, înainte de administrarea celei de-a doua doze. Către ziua 90 se înregistrează un
nivel minim de scădere a anticorpilor obligatorii, ceea ce este puțin probabil să fie semnificativ din punct de vedere
clinic. După administrarea celei de-a doua doze, atât eficacitatea vaccinului, cât și titrul anticorpilor înregistrează un
nivel mai înalt în rândul persoanelor care au avut un interval mai lung de timp până la rapel de 8-12 săptămâni versus <
6 săptămâni. În cazul vaccinurilor cu un interval mai lung până la primul rapel (8-12 săptămâni), eficacitatea la >14 zile
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după cea de-a două doză a fost de 81% (95% IÎ 60–91%).3 Aceste date sunt consistente cu dovezile precum că răspuns
imun celular și umoral este stimulat mai puternic cu un interval de timp mai lung între doze.3,4
Studiile privind eficacitatea vaccinului (EV) după introducere au coroborat constatările studiilor clinice și dispun de o
putere statistică mai mare pentru a evalua rezultatele bolii grave. În Regatul Unit, în primele 6-12 săptămâni după prima
doză, au fost înregistrată o reducere de peste 80% (95%IÎ 36–95%) în rata de spitalizare și decese.5,6,7,8 Aceste studii
observaționale indică asupra faptului că nivelul de protecție împotriva formei grave a bolii este robust în aceste 12
săptămâni de la administrarea primei doze.
Care este durata și amploarea protecției împotriva COVID-19 a primei doze dincolo de 12 săptămâni?
Sunt puține informații privind protecția clinică doar cu o singură doză dincolo de 12 săptămâni. Studiul clinic de la etapa
3 a inclus un număr relativ mic de persoane care au primit a doua doză dincolo de 12 săptămâni. Studiile de eficacitate
și cele observaționale privind programele naționale de vaccinare sunt limitate la un interval între doze de nu mai mult
de 12 săptămâni. Totuși, anticorpii obligatorii împotriva proteinei spike COVID-19 înregistrează doar o degradare lentă
pe parcursul perioadei de 6 luni.3 Corelarea imunologică a protecției doar urmează să fie stabilită, dar anticorpii persistă
pe parcursul unei durate de cel puțin 26 de săptămâni după prima doză, totuși la un nivel mai mic în comparație cu
nivelul de vârf de anticorpi. Deoarece vaccinurile ChAdOx1-S [recombinant] includ atât un răspuns la celula T cât și la
celula B, este probabil că există un anumit grad de protecție împotriva bolii clinice oferite de o singură doză și dincolo
de 12 săptămâni, în special împotriva formei grave a bolii, care este definită drept o formă ce necesități spitalizare sau
cauzează deces. Totuși, la moment nu sunt disponibile date pentru a cuantifica această constatare. Atât factorul de
seroconversie, cât și titru de anticorpi sunt doar puțin mai reduse în rândul adulților în vârstă după administrarea unei
doze, în comparație cu adulții tineri.
Într-o situație de aprovizionare limitată, care sunt dovezile privind utilizarea unui produs diferit de vaccin (dacă este disponibil) drept
a doua doză, pentru a înlocui vaccinul ChAdOx1-S [recombinant]?
Deoarece toate vaccinurile anti-COVID-19 la moment autorizate cuprind aceeași țintă (proteina spike), ar fi de așteptat
ca un vaccin heterolog (combinat și potrivit) anti-COVID-19 utilizat drept a doua doză să stimuleze răspunsul imun. Un
șir de țări (de ex. Germania, Franța, Suedia, Finlanda, Danemarca și Norvegia) au introdus un orar de combinare și
potrivire, drept rezultat al introducerii restricțiilor de vârstă pentru vaccinurile ChAdOx1-S [recombinant]. Aceste
restricții de vârstă au fost introduse în unele țări pentru a minimiza riscul foarte redus de tromboză cu sindrom de
trombocitopenie (TTS), care a fost observat9. Datele cu privire la imunogenitate și eficacitatea clinică a strategiei,
precum și dozajele vizate încă nu sunt cunoscute. În baza principiilor imunologice, ar fi de așteptat ca stimularea
răspunsului imun să apară. Datele privind siguranța unui orar combinat sunt preliminare, conform celor de mai jos.
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Datele din doar două studii combinare și potrivire la moment sunt disponibile în versiune de până-la-imprimare și
implică vaccinul ChAdOx1-S [recombinant] și vaccinul Pfizer. Studiul din RU investighează utilizând două doze de
același vaccin (fie vaccinul ChAdOx1-S [recombinant] fie Pfizer BNT162b2) versus o combinație a acestor două
vaccinuri; studiul constată precum că se înregistrează o creștere a reactogenității după cea de-a doua doză, când aceste
două vaccinuri sunt administrate într-un orar mixt. Simptomele înregistrate de participanții la studiu, care au primit o
combinație de vaccinuri au inclus rate sporite de febră, oboseală, frisoane și dureri de cap în comparație cu participanții
care au primit același vaccin pentru ambele doze.10 Rezultatele privind imunogenicitatea din acest studiu încă nu sunt
disponibile. Nu sunt disponibile nici dovezi de protecția în cazul programului combinat și potrivit de vaccinare, care
include vaccinul ChAdOx1-S [recombinant] împotriva infecției SARS-CoV-2 și bolii COVID-19.
Ținând cont de absența datelor privind imunogenicitatea și creșterea reactogenității când a doua doză de vaccin este
schimbată de la vaccinul ChAdOx1-S [recombinant] în vaccinul Pfizer BNT162b2, țărilor li se recomandă să aștepte
datele favorabile de imunogenicitate din studiile privind interschimbabilitatea vaccinurilor înainte de a decide asupra
unui astfel de program combinat și potrivit. Alte studii cu alte combinații de vaccinuri și vaccinul ChAdOx1-S
[recombinant], în cadrul unui program combinat și potrivit, încă n-au fost finalizate.
Care ar fi impactul întârzierii dozei II a vaccinului ChAdOx1-S [recombinant] împotriva variantelor de îngrijorare (VOC)?
Sunt dovezi emergente de eficacitate protectivă a vaccinului ChAdOx1-S [recombinant] împotriva VOC. Studiile clinice
la etapa 3 și studiile observaționale relevă că în contextul transmiterii B.1.1.7, nivelul de eficacitate și eficiență s-a
menținut sau s-a redus doar ușor.11,12,13 Datele împotriva P.1 încă nu sunt disponibile. Datele privind eficacitatea
vaccinului ChAdOx1-S [recombinant] împotriva P.1.617.2 relevă că o singură doză oferă doar protecție limitată
împotriva acestei VOC. Două doze oferă o protecție mai bună, doar ușor mai redusă decât împotriva B.1.1.7 14. Sunt
disponibile date limitate privind eficacitatea împotriva bolii clinice pentru B.1.351. Un singur studiu mic de eficacitate
din Africa de Sud n-a demonstrat eficacitate semnificativă din punct de vedere statistic împotriva formei ușoare –
moderate a bolii, însă acesta n-a fost menit să abordeze dacă vaccinul ar fi protectiv împotriva formei grave a bolii.15
Sunt disponibile date limitate privind protecția împotriva VOC după administrarea doar a unei doze și sunt insuficiente
pentru a trage concluzii.
Dovezile curente sugerează că titrele mai mari de anticorpi sunt asociate cu protecție mai bună împotriva formei grave
a bolii.16 Adițional, sunt dovezi care sugerează că nivele mai mari de anticorpi sunt necesare pentru a neutraliza unele
VOC.17 Studiile privind anticorpii drept urmare a imunizării cu vaccinul ChAdOx1-S [recombinant] vaccine împotriva
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B.1.351, P.1 și B.1.617 relevă că activitatea de neutralizare este mai mică decât împotriva tulpinii ancestrale.18,19,20
Această informație este relevantă deoarece vaccinarea cu o singură doză rezultă în titre mai mici de anticorpi. La moment
nu se cunoaște dacă acest fapt se transpune în eficacitate mai redusă împotriva VOC. Este posibil ca eficacitatea
împotriva formei ușoare-moderate a bolii se reduce, dar este mai păstrată împotriva formei grave a bolii, însă nu sunt
încă date disponibile pentru a oferi un răspuns la această întrebare.
Odată cu disponibilitatea aprovizionării cu vaccinul ChAdOx1-S [recombinant], care sunt dovezile privind utilizarea furnizării date
pentru a oferi a doua doză sau pentru a spori în continuare acoperirea populației cu prima doză?
Răspunsul la această întrebare depinde de diverși factori: pe lângă problemele ce țin de performanța vaccinului, descriși
mai sus, trebuie să fie luate în considerație particularitățile specifice țării, cum ar fi gravitatea situației epidemiologice
COVID-19, accesul la servicii de sănătate, progresul privind acoperirea cu vaccin în rândul populației de prioritate înaltă
(persoanele în vârstă, lucrătorii medicali; a se vedea Foaia de parcurs OMS pentru prioritizare21), circulația unor anumite
VOC specifice, problemele programatice și aspectele de comunicare. Mai multe detalii sunt oferite în documentul de
îndrumare al OMS.1
În baza modelării matematice22,23, pentru un vaccin cu caracteristici similare celor documentate până la moment pentru
vaccinul ChAdOx1-S [recombinant] și în baza presupunerii unei protecții relativ mari drept urmare a primei doze, un
impact mai mare de sănătate publică ar fi de așteptat în cazul utilizării aprovizionării disponibile de vaccin drept primă
doză pentru a spori acoperirea grupurilor de prioritate înaltă. Cu alte cuvinte, țările pot preveni mai multe decese și
spitalizări la nivel de populație dacă mai multe persoane din grupurile de o prioritate mai înaltă (de ex., adulți
în vârstă și lucrători medicali) sunt vaccinate, chiar și doar cu o doză, decât nivelul pe care l-ar putea atinge prin
utilizarea aprovizionării existente cu vaccin pentru administrarea celei de-a doua doze în rândul acelorași
grupuri de populație, dar în numere mai mici. Pentru locațiile cu un nivel substanțial de circulație a VOC, pentru
care s-a demonstrat eficacitate redusă dintr-o singură doză, trebuie să fie analizată importanța de a oferi 2 doze
celor mai vulnerabile grupuri.
Dacă VOC care circulă prin țară rezultă într-o eficacitate substanțial mai redusă a unei singuri doze în comparație cu
două doze, și/sau dacă protecția clinică se reduce foarte rapid, atunci dovezile din modelări16 susțin prioritizarea
administrării celei de-a doua doze grupurilor de prioritate înaltă decât oferirea unei singuri doze tuturor adulților. Această
notă poate fi actualizată pe viitor în baza dovezilor emergente privind eficacitatea vaccinului, durata protecției și
modelarea diverselor particularități din țară.
Dacă vaccinul ChAdOx1-S [recombinant] este administrat peste 12 săptămâni de la prima doză, trebuie să fie reîncepută seria de
vaccinare?
Dacă cea de-a doua doză este administrată cu întârzieri substanțiale dincolo de intervalul recomandat de 8-12 săptămâni,
nu este necesar de reînceput întregul curs de vaccinare. Datele nepublicate relevă un răspuns anamnestic puternic chiar
și după un interval de circa 6 luni între doze, indicând asupra faptului că prima doză oferă a activare imunologică robustă.
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Mulțumiri
Prezenta notă tehnică a fost elaborată de secretariatul OMS și a fost revizuită de membrii Grupului Strategic de
Consiliere al Experților în Imunizare (SAGE) și Grupul de lucru SAGE privind vaccinurile anit-COVID-19. Nu este o
recomandare oficială de politici din partea OMS.
Sursa de finanțare
Membrii SAGE și membrii grupului de lucru SAGE nu primesc remunerarea din partea Organizației pentru activitățile
ce țin de SAGE. Secretariatul SAGE este finanțat prin contribuțiile de bază către OMS.
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