
V Európe sú licencované hexava-
lentné vakcíny proti 6 chorobám 
(diftéria, tetanus, pertusis, polio, 
hepatitída B a Haemophilus influ-
enzae typ B)(DTaP-HBV-IPV/Hib). 
Sú to Infanrix hexa od spoločnosti 
GlaxoSmithKline, ktorá je 1. na trhu 
od roku 2000. Za posledných 6 ro-
kov pribudli ďalšie 2 hexavalentné 
vakcíny:
Vaxelis od spoločnosti MCM Vac-
cine s limitovanou dostupnosťou 
na európskom trhu od roku 2016 
a Hexacima od spoločnosti Sanofi 
Pasteur od roku 2013. Tieto 3 vakcí-
ny obsahujú antigény proti 6 cho-
robám (DTPa-IPV-HBV-Hib), ale líšia 
sa v počte antigénov, kvantite, vý-
robnom procese a v adjuvanciách. 
Na SR sú používané 2 z týchto he-
xavakcín (Infanrix hexa a Hexacima), 
o ktorých boli zverejnené viaceré 
štúdie. 

Infanrix hexa (GSK´s) je určená 
na základné očkovanie a podanie 
posilňovacej dávky dojčatám a ba-
toľatám proti 6 chorobám (DTaP-
-HBV-IPV/Hib) s obsahom 3 kompo-
nentov zložky pertusis vrátane PRN 
(pertussis pertaktín). 

Dávkovanie
Základná očkovacia schéma po-
zostáva z 2 alebo 3 dávok (0,5 ml), 
ktoré sa podávajú podľa oficiálne-
ho odporúčania s podaním intra-
muskulárne. Posilňovacie (booster) 
dávky sa majú podávať podľa ofici-
álnych odporúčaní. Podanie Infan-
rix hexa sa zvažuje, ak je zloženie 
antigénov v súlade s oficiálnym od-
porúčaním a je vhodná k podaniu 
aj u predčasne narodených detí po 
24 týždňoch gestačného veku.
U úplne donoseného dojčaťa sa po-

bolo u 76,6% v porovnaní s febrili-
tou pri samostatnom podaní Infan-
rix hexa hlásených u 48% dojčiat  
a pri samostatnom podaní MMRV 
očkovacej látky u 74,7% dojčiat. 
Sú to väčšinou stredne závažné  
a prechodné reakcie. Je vhodné 
profylakticky podať po očkovaní an-
tipyretikum, napr. paracetamol na 
zníženie výskytu a intenzity febrilít 
po očkovaní u detí so záchvatovitou 
poruchou a výskytom febrilných kŕ-
čov v predchádzajúcej anamnéze. 
Po aplikácii booster dávky Infanrix 
hexa bola v porovnaní so základnou 
schémou očkovania hlásená zvýše-
ná lokálna reaktogenita a horúčka. 
Po 3-dávkovej očkovacej schéme 
sa hladiny protilátok proti každému 
antigénu obsiahnutého v očkovacej 
látke svedčiaceho o seroprotektivi-
te u 95,7% dojčiat a po podaní bo-
oster dávky je to až 98,4% dojčiat.   
Pri 2-dávkovej očkovacej schéme 
bola dosiahnutá séroprotektivita  
u 84,3% dojčiat a po podaní booster 
dávky aspoň u 97,9% dojčiat.(5)

Hexacima je očkovacia látka proti 
6 chorobám (DTaP-HBV-IPV/Hib)  
s obsahom 2 zložiek proti pertusis 
bez PRN. Slúži na základné očkova-
nie a preočkovanie dojčiat a batoliat 
vo veku od 6 týždňov. Dávkovanie je 
v podľa 2-dávkovej (podanie s odstu-
pom  aspoň 8 týždňov) alebo 3-dáv-
kovej schémy (podanie s odstupom 
aspoň 4 týždňov) v súlade s odporú-
čaním. Pri preočkovaní základného 
očkovania sa má podať posilňovacia 
booster dávka minimálne 6 mesia-
cov po poslednej dávke. Popisované 
nežiaduce účinky a interakcie sú 
zhodné ako v Infanrix hexa.(5)

Vakcíny, ktoré obsahujú 3 a viac 
komponentov zložky pertusis, vráta-
ne PRN (pertussis pertaktin), majú 

vyššiu účinnosť v porovnaní s 2  
a menej komponentnými vakcína-
mi. Cochranov systematický pre-
hľad šiestich randomizovaných, 
dvojito zaslepených štúdií, ktoré sa 
týkali 46 283 detí vo veku do 6 rokov.  
Opodstatnenosť PRN komponentu 
vo vakcíne Infanrix hexa je podlože-
ná klinickými zisteniami. Vakcína In-
fanrix hexa obsahuje 8μg PRN, naj-
vyšší obsah spomedzi dostupných 
DTaP hexavakcín. Účinnosť vakcíny 
s obsahom 2 alebo menej zložko-
vých komponentov pertusis bez 
PRN má účinnosť 59–78% a obsah 3 
a viac komponentov zložky pertusis 
s PRN má účinnosť 84–85%.(1,2,4)

dávajú 3 dávky a posilňovacia dávka 
sa musí tiež podať. Medzi jednotli-
vými dávkami musí uplynúť odstup 
aspoň 1 mesiac. Posilňovacia dávka 
sa musí podať aspoň 6 mesiacov 
po poslednej dávke základného 
očkovania a najlepšie pred dosiah-
nutím veku 18 mesiacov. V 2-dáv-
kovej schéme sa tiež musí podať 
posilňovacia dávka. Medzi dávkami 
musí byť rozpätie aspoň 2 mesiace. 
Posilňovacia dávka sa dáva aspoň 6 
mesiacov po poslednej dávke zák-
ladného očkovania, najlepšie medzi 
11. a 13. mesiacom. Kontraindikáciou 
pre podanie je precitlivenosť na lie-
čivá alebo na adjuvanciá, precitli-
venosť po podaní predchádzajúcej 
očkovacej látky proti diftérii, teta-
nus, pertusis, hepatitída, polio ale-
bo Hib očkovaciu látku.
Infanrix hexa sa nesmie podať 
dojčatám a batoľatám s encefalo-
patiou neznámeho pôvodu, ktorá 
sa vyskytla do 7 dní po predchá-
dzajúcom očkovaní. Očkovanie sa 
má odložiť u závažných akútnych 
horúčkovitých ochorení, ale slabá 
infekcia nie je kontraindikáciou. 
Medzi nežiaduce účinky celkové 
patria: horúčka, hnačka, zvracanie, 
únava, anorexia, podráždenosť, ne-
zvyčajný plač, a ďalšie, ktoré sú ove-
ľa zriedkavejšie a lokálne reakcie sú 
bolesť, opuch, začervenanie do veľ-
kosti 50 mm.(5)

interakcie
Je hlásený vyšší výskyt febrilít  
u 43,4% dojčiat, keď sa Infanrix hexa 
podáva súbežne s pneumokokovou 
očkovacou látkou (PCV7, resp. do-
stupnými vakcínami na trhu PCV10 
a PCV13) alebo s očkovacou látkou 
proti osýpkam, ružienke, príušni-
ciam a ovčím kiahňam (MMRV) to 
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Z meta-analýzy 6 head to head kli-
nických štúdií fázy III je pravdepo-
dobnosť výskytu nežiaducich reak-
cií je štatisticky významne znížená 
pri podaní očkovacej látky Infan-
rix hexa v porovnaní s Hexacima  
v 9 sledovaných parametroch z 12.  
Pri očkovacej látke Infanrix hexa bol  
z lokálnych reakcií nižší výskyt 
bolesti, začervenania a opuchu  
a z celkových reakcií je signifikant-
ne nižšie riziko horúčky, ospalosti, 
podráždenosti, pretrvávajúceho 
plaču a anorexie. 
Ostatné sledované parametre boli 
štatisticky porovnateľné u oboch 
hexavakcín.(3)
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