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Covid-19: ECDC un EZA vienotais paziņojums par mRNS 

vakcīnu ceturtās devas ievadīšanu 

 

Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Covid-19 darba grupa (ETF) un Eiropas Slimību profilakses un 

kontroles centrs (ECDC) ir izvērtējuši šobrīd pieejamos pētījumus un epidemioloģiskos datus, lai 

sniegtu vienotu slēdzienu ES/EEZ valstīm par mRNS Covid-19 vakcīnu ceturtās devas (otrās 

balstdevas) pašreizējo nepieciešamību un potenciālajiem ieguvumiem. Šis paziņojums ir balstīts uz 

pašreiz pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem, tādēļ tas ir pagaidu paziņojums un var tikt 

mainīts, kļūstot pieejamiem plašākiem datiem. Šis paziņojums nav uzskatāms par normatīvā 

regulējuma lēmumu attiecībā uz izmaiņām produktu informācijā. Ieteikumus nacionālā līmenī par 

Covid-19 vakcinācijas politiku sniedz Nacionālās tehniskās imunizācijas padomes (NITAGs). 

Pašlaik jau tiek ieteikta mRNS vakcīnu ceturtās devas ievade imūnkompromitētām personām, kuru 

imūnās sistēmas atbilde uz iepriekšējo vakcināciju varētu būt nepietiekama, un tā ietverama 

pašreizējās vakcinācijas kampaņās. Pašlaik nav pieejami dati par tālāku papildu vakcīnas devu 

imūngenitāti, drošumu vai efektivitāti šajā populācijā. Turklāt būtiski imūnkompromitētām 

personām apsverama pasīvā imunizācija ar monoklonālām antivielām, lai sniegtu papildu aizsardzību 

pret infekciju un saslimšanu. 

Empīriskie pierādījumi par mRNS vakcīnu ceturtās devas (otrās balstdevas) ievades 

imūnkompromitētām personām iespējamo ietekmi uz sabiedrības veselību iegūti no datiem par 

Izraēlu. Šie dati liecina, ka mRNS vakcīnas ceturtās devas ievade imūnkompromitētai personai 

vismaz 4 mēnešus pēc trešās devas spēj atjaunot humorālo imunitāti līdz līmenim, kāds novērots 

pēc trešās vakcīnas devas, neradot papildu bažas par drošumu. Imūngenitātes dati pieejami par 3 

nedēļas ilgu apsekošanas periodu. Nav pieejami dati par sasniegtā antivielu līmeņa noturīgumu 

ilgākā laika periodā, tomēr pieejamie dati liecina, ka aizsardzība pret omikrona varianta izraisīto 

infekciju, iespējams, mazinās līdzīgā apmērā kā pēc trešās devas saņemšanas. Pašlaik pieejami tikai 

sākotnējie dati no Izraēlas par vakcīnu efektivitāti smagas slimības novēršanā pēc ceturtās devas 

saņemšanas. 

Pašlaik nav pieejami dati par otrās balstdevas ievadi, izmantojot mRNS vakcīnu, personām, kuras 

primārajā vakcinācijā saņēmušas cita veida vakcīnu, piemēram, vīrusa vektora vakcīnu. 

Lai gan dati par aizsardzības mazināšanās ātrumu gados ļoti veciem cilvēkiem (pieaugušajiem 

vecumā virs 80 gadiem) pēc pirmās balstdevas saņemšanas joprojām ir ierobežoti, ņemot vērā šīs 

populācijas trauslo veselību, samazināto imūno atbildi pret vakcināciju un paaugstināto smagas 

Covid-19 gaitas risku, apsverama otrās balstdevas ievade. Drošuma un efektivitātes dati ir pieejami 

tikai par ceturto vakcīnas devu, kas ievadīta vismaz 4 mēnešus pēc trešās devas, un lēmumu 

pieņemšanā par vakcinācijas stratēģiju jāņem vērā šis intervāls, kā arī vietējie epidemioloģiskie dati. 

Joprojām augstās SARS-CoV-2 infekcijas sastopamības apstākļos smagu iznākumu un nāves 

gadījumu skaits saglabājas zems. Pašlaik Eiropas reģionā nav skaidru epidemioloģisko signālu par 
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vakcīnu sniegtās aizsardzības būtisku samazināšanos pret smagu Covid-19 gaitu imūnkompetentām 

personām vecumā no 60 līdz 80 gadiem. Tādēļ nav indikāciju tūlītējai nepieciešamībai pēc otrās 

balstdevas šajā populācijā. Tomēr pastāvīga, cieša epidemioloģiskā un vakcīnu efektivitātes 

uzraudzība ir būtiska ātrai signālu uztveršanai, kas liecinātu par pieaugošu smagas Covid-19 gaitas 

risku vakcinēto personu vidū. Ja parādīsies šādi signāli, pieaugušajiem vecumā no 60 līdz 80 gadiem 

var tikt apsvērta ceturtās vakcīnas devas ievade. Turklāt vietējie dati par smago Covid-19 gadījumu 

epidemioloģisko raksturojumu var pamatot pielāgotu otrās balstdevas izmantošanu populācijas 

grupās, kurās konstatēts īpašs risks. Vakcīnām, kas pielāgotas pēdējā laikā cirkulējošajiem vīrusa 

paveidiem, principā būtu priekšroka papildu balstdevu izvēlē, ja tādas būs pieejamas. 

Pieejamie dati par saglabāto vakcīnu sniegto aizsardzību pret smagu slimības gaitu vai nāvi 

imūnkompetentām personām vecumā līdz 60 gadiem nesniedz pamatu otrās balstdevas ievadei. 

Lai gan SARS-CoV-2 vīrusam vēl nav skaidri definēta sezonalitāte, ir zināms, ka respiratorie vīrusi 

mēdz plašāk izplatīties aukstu laikapstākļu sezonā, un tas būtu jāņem vērā, plānojot aizkavētas 

primārās vakcinācijas un revakcinācijas kampaņas. Turklāt, ņemot vērā jaunu īpaši interesējošo 

vīrusa paveidu iespējamu ātru izplatību, prioritāri nepieciešams paplašināt imunizācijas aptveri ar 

pieejamām vakcīnām un izvērtēt atjauninātu vakcīnu sastāvu. Tomēr joprojām nav skaidri zināms, 

kad dati par šādām atjauninātām vakcīnām būs pieejami iespējamai apstiprināšanai vasaras laikā. 

Atkarībā no tā, vai tuvākajos mēnešos tiks novērota aizsardzības pret smagiem slimības iznākumiem 

samazināšanās, un no epidemioloģiskās situācijas attīstības dažās vai visās vecuma grupās var būt 

nepieciešamas papildu balstdevas, gatavojoties tālākiem pandēmijas viļņiem vai nākamajai 

rudens/ziemas sezonai. Šādām papildu balstdevām būs vislielākā vērtība, ja tās tiks ievadītas tuvāk 

sagaidāmajam paaugstinātās vīrusa cirkulācijas periodam. 

Uzsverams, ka, balstoties uz pašreizējiem pierādījumiem no longitudinālajiem pētījumiem, rutīnas 

uzraudzības un vakcīnu efektivitātes novērojumu pētījumiem, primārais vakcinācijas kurss joprojām 

ir visefektīvākais veids, kā ierobežot slimības radīto slogu un Covid-19 ietekmi. Covid-19 vakcīnas 

joprojām sniedz augstu aizsardzības līmeni pret smagu slimības gaitu, hospitalizāciju un nāvi pēc 

primārā vakcinācijas kursa pabeigšanas un pirmās balstdevas saņemšanas. Ņemot vērā vakcinācijas 

tempa stagnāciju un būtiskās atšķirības vakcinācijas aptverē dažādās valstīs (ES/EEZ valstīs tikai 

63,5% personu vecumā no 18 gadiem bija saņēmušas pirmo balstdevu līdz 2022. gada martam), 

nepieciešami papildu pasākumi vakcinācijas aptveres paplašināšanai, izvirzot pirmo balstdevu kā 

sabiedrības veselības prioritāti. 

ECDC un EZA turpinās cieši uzraudzīt vakcīnu efektivitātes un epidemioloģiskos datus, kā arī 

pielāgoto vakcīnu izstrādes progresu un attiecīgi atjauninās savus ieteikumus. Reģistrācijas apliecību 

īpašniekiem iegūstot un iesniedzot plašākus datus, šie dati var tikt atspoguļoti attiecīgo produktu 

informācijā. 

Dati un zinātniskie pierādījumi, uz kuriem balstīts šis paziņojums, sniegti pielikumā. 
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Pielikums: pamatojošie pierādījumi 

Pašreizējais epidemioloģiskais konteksts 

• Paaugstinātās Covid-19 incidences rezultātā ziņots par augstu hospitalizāciju un nāves gadījumu 

īpatsvaru, kas novērots personām ar Covid-19 infekciju, bet kuru ne obligāti izraisījusi Covid-19 

infekcija. Ir grūti kvantitatīvi novērtēt šo īpatsvaru, kas ar lielu varbūtību laika gaitā mainīsies 

līdz ar slimības incidenci. Tādēļ ECDC uzskata, ka pašreizējā kontekstā intensīvās terapijas 

nodaļu (ITN) gultu aizņemtība un ITN hospitalizēto pacientu skaits ir ticamākie un stabilākie 

slimības smaguma rādītāji. 

• Daudzās valstīs par augstāko gadījumu skaitu tika ziņots no 2022. gada janvāra līdz februārim 

saistībā ar izteikti lipīgo vīrusa omikrona paveidu. Lai gan šis sākotnējais omikrona paveida 

izraisītais vilnis sakrita ar tendenci samazināties visu vecumu grupu personu hospitalizācijai ITN 

no 2022. gada janvāra1, 2022. gada sākumā dažviet tika novērots pieaugošs gados vecāku 

personu skaits, kam nepieciešama hospitalizācija ITN, plaušu ventilācija vai EKMO, it īpaši 

vecuma grupā virs 80 gadiem. 

• Neskatoties uz būtisku vienlaicīgu gripas vīrusa cirkulāciju vairumā ES/EEZ valstu, visu cēloņu 

mirstība vecuma grupā virs 65 gadiem un no 45 līdz 64 gadiem pašlaik samazinās2. 

• ES/EEZ valstīs nesen pieredzēts Covid-19 gadījumu skaita pieaugums personām no 65 gadu 

vecuma, kas sakrīt ar sabiedrības aizsardzības pasākumu atvieglošanu un lipīgākā BA.2 

omikrona apakšveida dominējošo izplatību. Kamēr ITN rādītāji pašlaik vēl ir zemi, šī atkārtotā 

uzliesmojuma ietekme tuvāko nedēļu laikā būs atkarīga no smagas slimības gaitas attīstības 

inficēto personu vidū. 

• Eiropas Covid-19 uzraudzības datu analīze liecina, ka visaugstākais smagas slimības gaitas 

īpatsvars ir un turpina tikt novērots nevakcinēto personu vidū. Personām, kuras pabeigušas 

primāro vakcinācijas kursu un/vai saņēmušas balstdevu, visās vecuma grupās smagas slimības 

attīstība tiek novērota ļoti reti. 

• Lai gan ES/EEZ valstīs panākts liels progress Covid-19 vakcinācijas aptverē, starp valstīm un 

valstu ietvaros, kā arī dažādās populācijas grupās pastāv būtiskas vakcinācijas aptveres 

atšķirības attiecībā uz primāro vakcinācijas kursu un balstvakcināciju. Līdz 2022. gada marta 

beigām ES/EEZ valstīs 83,3% pieaugušo (no 18 gadu vecuma) bija pabeiguši primārās 

vakcinācijas kursu, bet 63,5% bija saņēmuši balstvakcīnu.3 Tiek novērota arī vakcīnu aptveres 

stagnācija, tādēļ ir jāturpina centieni palielināt primārās vakcinācijas un balstvakcinācijas 

aptveri. 

 
1 ECDC. https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews  
2 EuroMOMO. https://www.euromomo.eu/bulletins/2022-12/  
3 ECDC Vaccine Tracker  

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews
https://www.euromomo.eu/bulletins/2022-12/
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
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Vakcīnu efektivitāte un ietekme uz saslimstību un mirstību  

• Covid-19 vakcīnu ātrā izstrāde un pielietošana ir sniegusi aizsardzību pret smagu slimību un nāvi 

visā pasaulē. Balstoties uz aplēsēm, kopš 2021. gada novembra 33 valstīs PVO Eiropas reģionā 

izglābti 470 000 dzīvību personām no 60 gadu vecuma.4,5  

 

• Smagas Covid-19 gaitas gadījumu skaits ir būtiski samazinājies, izmantojot Covid-19 vakcīnu 

balstdevu pēc primārās vakcinācijas pabeigšanas.6,7  

• Pašreizējo vakcīnu efektivitāte vīrusa omikrona paveida infekcijas novēršanā ir zemāka nekā 

iepriekšējo paveidu gadījumā,8,9 tomēr Covid-19 vakcīnas joprojām sniedz ļoti efektīvu 

aizsardzību pret smagu slimības gaitu, hospitalizāciju un nāvi visās vecuma grupās. 

Vakcīnu efektivitātes samazināšanās smagas slimības gaitas novēršanā 

• Vakcīnu efektivitāte aizsardzībā pret smagiem slimības iznākumiem ir augsta pēc pirmās 

balstdevas ievades – pēc aplēsēm aptuveni 80 līdz 90% aizsardzība pret smagu slimības gaitu 

un hospitalizāciju līdz 2-3 mēnešiem pēc balstdevas ievades, tai nedaudz samazinoties pēc 

aptuveni 4 mēnešiem. 

− Somijā pirms un pēc vīrusa omikrona paveida parādīšanās gados vecākām personām (no 70 

gadu vecuma) vakcīnu efektivitāte (VE) paaugstinājās līdz 96% (95% CI (ticamības 

intervāls), 95 līdz 97) 14 līdz 60 dienas pēc trešās vakcīnas devas saņemšanas.10 Citām 

homologām un heterologām 3 vakcīnu devu sērijām bija līdzīga efektivitāte. Aizsardzība pret 

smagu Covid-19 gaitu, kuras dēļ nepieciešama ārstēšana ITN, bija vēl augstāka. Kopš 2022. 

gada 1. janvāra Comirnaty vakcīnas efektivitāte bija 91% (95% CI, 70 līdz 96) un 76% 

(95% CI, 56 līdz 86) attiecīgi 14 līdz 90 dienas un 91 līdz 180 dienas pēc otrās vakcīnas 

devas saņemšanas, un 95% (95% CI, 94 līdz 97) 14 līdz 60 dienas pēc trešās devas 

saņemšanas. 

− Čehijas Republikā Comirnaty balstdevas efektivitāte pret omikrona paveida izraisītu 

hospitalizāciju bija 86% (95% CI, 84 līdz 89) 14 līdz 74 dienas pēc balstdevas ievades, un 

tā samazinājās līdz 79% (95% CI, 74 līdz 82) pēc vairāk nekā 75 dienām.11 Vakcīnas 

efektivitāte attiecībā uz skābekļa terapijas nepieciešamību bija 90% (95% CI, 87 līdz 96) 14 

līdz 74 dienas pēc balstdevas saņemšanas un samazinājās līdz 85% (95% CI, 80 līdz 88) 

 
4 Estimated number of deaths directly averted in people 60 years and older as a result of COVID-19 vaccination 

in the WHO European Region, December 2020 to November 2021| Eurosurveillance 
5 Estimated number of deaths directly averted in people 60 years and older as a result of COVID-19 vaccination 

in the WHO European Region, December 2020 to November 2021| Eurosurveillance 
6 Protection of BNT162b2 Vaccine Booster against Covid-19 in Israel | NEJM 
7 BNT162b2 Vaccine Booster and Mortality Due to Covid-19 | NEJM 
8 Effectiveness of mRNA-1273 against SARS-CoV-2 Omicron and Delta variants| Nature Medicine 
9 Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose 

or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study| medrxiv  
10 High vaccine effectiveness against severe COVID-19 in the elderly in Finland before and after emergence of 

Omicron—medrxiv.org  
11 Protection by vaccines and previous infection against the Omicron variant of SARS-CoV-2—medrxiv.org 

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.47.2101021
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.47.2101021
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.47.2101021
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.47.2101021
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2114255
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2115624?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://www.nature.com/articles/s41591-022-01753-y
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.03.11.22272140v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.03.11.22272140v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.24.22271396v1.full.pdf
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pēc vairāk nekā 75 dienām. Vakcīnas efektivitāte attiecībā uz intensīvās terapijas 

nepieciešamību bija 83% (95% CI, 75 līdz 89) 14 līdz 74 dienas pēc balstdevas saņemšanas 

un 60% (95% CI, 37 līdz 74) pēc vairāk nekā 75 dienām. 

− Negatīva testa gadījumu kontrolētā pētījumā Katarā tika pētīta vakcīnu efektivitāte, dabīgās 

imunitātes un hibrīdimunitātes efektivitāte pēc balstdevas saņemšanas. Gan Comirnaty, gan 

Spikevax efektivitāte, novēršot hospitalizāciju un nāvi, pārsniedza 90% aptuveni 7 nedēļas 

pēc trešās devas saņemšanas. Autori secināja, ka hibrīdimunitāte, kas izveidojas pēc 

iepriekšējas infekcijas pārslimošanas un nesen saņemtas vakcīnas balstdevas, veido 

spēcīgāko aizsardzību pret visiem omikrona apakšpaveidiem (BA.1 un BA.2) un vakcinācija 

pastiprina aizsardzību personām pēc iepriekšējas infekcijas pārslimošanas.12 

− Omikrona paveida izplatības laikā ASV pieaugušām personām novērotā vakcīnu efektivitāte 

pret hospitalizāciju bija 91% pirmo divu mēnešu laikā pēc balstdevas saņemšanas, bet tā 

samazinājās līdz 78%, kad bija pagājuši vairāk nekā 4 mēneši pēc pirmās balstdevas 

saņemšanas.4  

− ASV veiktā gadījumu kontrolētā mRNS vakcīnu pētījumā13 tika aplūkoti tikai smagākie Covid-

19 iznākumi, tostarp invazīva mākslīgā plaušu ventilācija (MPV) un nāve, pieaugušajiem 

vecumā no 18 gadiem. Balstoties uz aplēsēm, tika novērota kopumā 90% augsta vakcīnu 

efektivitāte, novēršot invazīvu MPV un nāvi slimnīcā. Datu apakšanalīze liecināja, ka, lai gan 

VE praktiski nesamazinās līdz ar vecumu, tā būtiski samazinās atkarībā no veselības stāvokļa 

(no 92% imūnkompetentām personām līdz 74% imūnkompromitētām personām), norādot, 

ka ar mRNS vakcīnām var sasniegt noturīgi augstu VE veselām personām. 

− Nacionāla līmeņa kohortas analīzē Dānijā tika veiktas aplēses par vakcīnu efektivitāti 

attiecībā uz ar Covid-19 saistītu hospitalizāciju. Pēc aplēsēm Comirnaty balstdevas 

efektivitāte bija 88,8% (95% CI: 87,3 līdz 90,1%), tai samazinoties līdz 79,0% (76,5 līdz 

81,3%) ceturtajā mēnesī un 66,2% (61,1-70,7) vairāk nekā 4 mēnešus pēc balstdevas 

saņemšanas. Spikevax sākotnējā efektivitāte bija 90,2% (87,3 līdz 92,5%), un tā 

samazinājās līdz 83,6% (77,7 līdz 88,0%) ceturtajā mēnesī un 77,3% (63,1-86,1) pēc vairāk 

nekā 4 mēnešiem.14 

− Citā pētījumā15 tika atspoguļots, ka vakcīnu efektivitātes aplēses pazemina nejaušu 

gadījumu hospitalizācijas datu piejaukums, kas saistāms ar kopumā vieglāku omikrona 

paveida izraisītās slimības gaitu. Pēc precīzākām VE aplēsēm novērota augsta vakcīnu 

balstdevu efektivitāte pret hospitalizāciju (līdz pat 96%) omikrona paveida infekcijas 

gadījumā, it sevišķi gados vecākiem pieaugušajiem, kuri pakļauti augstākam smagāku 

iznākumu riskam. Tomēr iegūti pierādījumi ierobežotam aizsardzības samazinājumam 3-4 

mēnešus pēc balstdevas ievades. 

 
12 Duration of mRNA vaccine protection against SARS-CoV-2 Omicron BA.1 and BA.2 subvariants in Qatar 
13 Effectiveness of mRNA Vaccination in Preventing COVID-19–Associated Invasive Mechanical Ventilation 

and Death — United States, March 2021–January 2022 (cdc.gov) 
14 Vaccine effectiveness against infection and COVID-19-associated hospitalisation with the Omicron (B.1.1.529) 

variant after vaccination with the BNT162b2 or mRNA-1273 vaccine: A nationwide Danish cohort study 
15 Effectiveness of COVID-19 vaccines against Omicron and Delta hospitalisation: test negative case-control study 

(khub.net) 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.03.13.22272308v1.full.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/pdfs/mm7112e1-H.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/pdfs/mm7112e1-H.pdf
https://www.researchsquare.com/article/rs-1486018/v1
https://www.researchsquare.com/article/rs-1486018/v1
https://khub.net/documents/135939561/430986542/Effectiveness+of+COVID-19+vaccines+against+Omicron+and+Delta+hospitalisation+-+test+negative+case-control+study.pdf/d0e803c0-3dd2-0c1b-03b8-0a12fd211980
https://khub.net/documents/135939561/430986542/Effectiveness+of+COVID-19+vaccines+against+Omicron+and+Delta+hospitalisation+-+test+negative+case-control+study.pdf/d0e803c0-3dd2-0c1b-03b8-0a12fd211980
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• Ņemot vērā, ka nesen liels skaits personu nonācis saskarē ar omikrona paveidu, domājams, ka 

hibrīdimunitātei, kas iegūta pēc iepriekš dokumentētas infekcijas un pilna vakcinācijas kursa, 

būs pieaugoša nozīmē aizsardzībai populācijas līmenī. 16,17,18 Pašreizējā kontekstā 

hibrīdimunitāte, kas ietver trīs vakcīnu saņemšanu, sniedz papildu aizsardzību populācijas 

līmenī. 

Pašreizējie ieteikumi par balstdevām ES/EEZ valstīs 

• Ņemot vērā pierādījumus par aizsardzības mazināšanos laika gaitā, daudzas ES/EEZ valstis 

iesaka saņemt balstdevu ar noteiktu intervālu pēc primārās vakcinācijas. 

• Visās 30 ES/EEZ valstīs tiek ieteikta papildu primārās vakcinācijas deva 

imūnkompromitētām personām, pagarinot primārās vakcinācijas kursu. Divdesmit valstīs 

imūnkompromitētām personām tiek ieteikta arī vakcīnas balstdeva pēc primārās trīs devu 

vakcinācijas sērijas (t.i. četras devas). 

• Visās 30 valstīs vispārējā populācijā dažādās vecuma grupās tiek ieteikta arī pirmā 

balstvakcīna, ņemot vērā aizsardzības samazināšanos. Pusē no ES/EEZ valstīm (15/30) 

balstvakcinācija tiek ieteikta visiem pieaugušajiem vecumā no 18 gadiem. Piecpadsmit valstīs 

tiek ieteiktas balstvakcīnas pusaudžiem (vecumā no 12 gadiem vai no 16 gadiem). 

• Līdz 2022. gada 5. aprīlim deviņās valstīs tika ieteikta otrā balstvakcīna (ceturtā deva) dažādās 

riskam pakļautās populācijas grupās, piemēram, ilgtermiņa aprūpes iestāžu iemītniekiem un 

gados vecākām personām ar atšķirīgiem vecuma sliekšņiem (Francija, Grieķija, Īrija, Kipra, 

Nīderlande, Somija, Ungārija, Vācija un Zviedrija). Ieteikums riskam pakļautajām personām un 

personu grupām saņemt ceturto vakcīnas devu sniegts nolūkā atjaunot seroloģisko atbildes 

reakciju un kopējo vakcīnas efektivitāti. Šis ieteikums balstīts uz dokumentēto trešās devas 

sniegtās aizsardzības pret infekciju un smagu slimības gaitu samazināšanos laika gaitā, kā arī 

uz vietējiem epidemioloģiskajiem apsvērumiem.19,20,21 

Pašreizējie ieteikumi par papildu balstdevām citviet pasaulē 

• Austrālijas Tehniskā imunizācijas padome 2022. gada 25. martā sniedza ieteikumus par ceturto 

Covid-19 vakcīnas devu, lai palielinātu vakcīnu sniegto aizsardzību pirms ziemas sezonas 

noteiktās iedzīvotāju grupās, tostarp pieaugušajiem no 65 gadu vecuma, ilgtermiņa aprūpes 

iestāžu iemītniekiem un personām ar smagu imūndeficītu. ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) 

2022. gada 29. martā apstiprināja Pfizer-BioNTech Covid-19 vakcīnas (ES nosaukums 

 
16 Protection against SARS-CoV-2 after Covid-19 Vaccination and Previous Infection | NEJM 
17 Risk of SARS-CoV-2 reinfection and COVID-19 hospitalisation in individuals with natural and hybrid 

immunity: a retrospective, total population cohort study in Sweden - The Lancet Infectious Diseases 
18 Effectiveness of CoronaVac, ChAdOx1 nCoV-19, BNT162b2, and Ad26.COV2.S among individuals with 

previous SARS-CoV-2 infection in Brazil: a test-negative, case-control study - The Lancet Infectious Diseases 
19 Effectiveness of a third dose of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine for preventing severe outcomes in 

Israel: an observational study - ScienceDirect 
20 Waning 2-Dose and 3-Dose Effectiveness of mRNA Vaccines Against COVID-19–Associated Emergency 

Department and Urgent Care Encounters and Hospitalizations Among Adults During Periods of Delta and 

Omicron Variant Predominance — VISION Network, 10 States, August 2021–January 2022 (cdc.gov) 
21 COVID-19 vaccine surveillance report - week 9 (publishing.service.gov.uk) 

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2118691
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00143-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00143-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00140-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00140-2/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673621022492?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673621022492?via%3Dihub
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/pdfs/mm7107e2-h.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/pdfs/mm7107e2-h.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/pdfs/mm7107e2-h.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1058464/Vaccine-surveillance-report-week-9.pdf
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Comirnaty) vai Moderna Covid-19 vakcīnas (ES nosaukums Spikevax) izmantošanu otrās 

balstvakcīnas ievadīšanai personām no 50 gadu vecuma vismaz 4 mēnešus pēc pirmās 

balstvakcīnas saņemšanas. Pēc šī apstiprinājuma ASV Slimību profilakses un kontroles centrs 

(CDC) atjaunināja savus ieteikumus, padarot otro mRNS vakcīnas balstdevu pieejamu noteiktām 

imūnkompromitētām personām un personām virs 50 gadu vecuma, kas saņēmušas sākotnējo 

balstdevu vismaz 4 mēnešus iepriekš. 

mRNS vakcīnu otrās balstdevas efektivitāte un drošums 

• Otrās balstvakcīnas efektivitāte galvenokārt pētīta apakšpopulācijās, kuras uzskata par 

pakļautām paaugstinātam smagas Covid-19 gaitas riskam. Pieejamie dati joprojām ir ierobežoti, 

un visi dati attiecas uz vīrusa omikrona paveidu. Efektivitāte attiecībā uz infekcijas novēršanu 

novērota dažas nedēļas pēc ceturtās devas ievades, bet laika gaitā tā ātri samazinās. Sākotnējie 

dati no Izraēlas liecina, ka Covid-19 infekcijas izraisītas smagas slimības norises un/vai nāves 

risks ir samazināts līdz 10 nedēļām pēc ceturtās devas ievades, salīdzinot ar personām, kuras 

saņēmušas tikai trešo devu, tomēr tas attiecināms uz populācijām, kurās jau tiek novērots ļoti 

neliels smagu iznākumu skaits, tādējādi sniedzot vien minimālu smagu iznākumu absolūtā riska 

samazinājumu. Šīs aizsardzības maksimālais ilgums vēl nav zināms pieejamo pētījumu īso 

apsekošanas periodu dēļ. 

− Atvērta tipa nerandomizētā klīniskajā pētījumā22, kas veikts omikrona paveida uzliesmojuma 

laikā Izraēlā, tika vērtēts Comirnaty vai Spikevax ceturtās devas drošums un efektivitāte 

veselības aprūpes darbiniekiem, ievadot to vismaz 4 mēnešus pēc trešās Comirnaty devas. 

Visiem pētījuma dalībniekiem ik nedēļu tika veikts SARS-CoV2 infekcijas aktīvs skrīnings. Šī 

mazā intervences pētījuma dati liecināja, ka ceturtās devas ievade neatklāja jaunas 

nopietnas blakusparādības un tā atjauno humorālo atbildes reakciju līdz augstākajam 

līmenim, kāds novērots pēc trešās devas. Pētījumā tika iekļautas tikai personas, kuras tika 

uzskatītas par augstākam infekcijas riskam pakļautām (IgG antivielu līmenis zem 40. 

percentīles). Ļoti bieži tika novērotas “izlaušanās” infekcijas, kas gandrīz visos gadījumos 

bija asimptomātiskas, un vakcīnu efektivitāte pret SARS-CoV-2 infekciju netika noskaidrota 

(pēc aplēsēm 10-30%, nesasniedza statistisku nozīmību). Nav datu, kas liecinātu par 

ceturtās vakcīnas sniegtiem ieguvumiem veseliem, gados jaunākiem pieaugušajiem. 

− Omikrona paveida izplatības laikā pierādījumi no reālās prakses, kas iegūti no elektroniskās 

medicīniskās dokumentācijas Izraēlā un apkopoti vēl nepublicētā pētījumā, liecināja, ka 

personām vecumā no 60 līdz 100 gadiem, tostarp pacientiem ar blakusslimībām, ir būtiski 

mazāks Covid-19 izraisītas nāves risks, ja viņi ir saņēmuši otro balstvakcīnu, salīdzinot ar 

personām, kuras saņēmušas tikai 3 vakcīnas devas vismaz pirms 4 mēnešiem. Ceturtās 

devas sniegtais absolūtā riska samazinājums bija 0,07% omikrona paveida augstas 

izplatības apstākļos.23  

− Līdzīgi vēl nepublicēts retrospektīvs, negatīva testa gadījumu kontrolēts pētījums Izraēlā 

liecināja, ka otrās balstdevas saņemšana ar 73% efektivitāti aizsargāja personas no 60 gadu 

vecuma pret smagu “izlaušanās” Covid-19 infekciju (definēta kā ar Covid-19 saistīta 

 
22 Efficacy of a Fourth Dose of Covid-19 mRNA Vaccine against Omicron | NEJM 
23Second Booster Vaccine and Covid-19 Mortality in Adults 60 to 100 Years Old | Research Square 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2202542
https://www.researchsquare.com/article/rs-1478439/v1
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hospitalizācija vai nāve) vismaz 9 nedēļas ilgā apsekošanas perioda laikā, salīdzinot ar 

personām, kuras saņēmušas tikai pirmo balstvakcīnu. Jāpiebilst, ka smaga slimības gaita 

bija rets notikums (<1%) abās grupās un relatīvā efektivitāte ceturtās vakcīnas devas grupā 

mēreni samazinājās laika gaitā, salīdzinot ar trešās vakcīnas devas grupu.24 Abos pētījumos 

rezultāti tika koriģēti atbilstoši vecuma, dzimuma, sociālekonomiskā stāvokļa, blakusslimību 

un testēšanas kalendārās nedēļas atšķirībām abās grupās. 

− Vēl kādā pētījumā par 1,2 miljoniem Izraēlas iedzīvotāju vecumā no 60 gadiem tika vērtēta 

Comirnaty ceturtās devas efektivitāte pret SARS-CoV-2 infekciju un smagu Covid-19 gaitu.25 

Rezultāti liecina par 2 reizes zemāku apstiprināto infekciju biežumu un 3,5 reizes zemāku 

smagas Covid-19 gaitas biežumu pieaugušajiem šajā vecuma grupā ceturtajā nedēļā pēc 

4. vakcīnas devas saņemšanas, salīdzinot ar pieaugušajiem, kuri bija saņēmuši trešo devu 

vairāk nekā pirms 4 mēnešiem. Aizsardzība pret apstiprinātu infekciju mazinājās tālāko 

nedēļu laikā, bet aizsardzība pret smagu slimības gaitu nemazinājās 6 nedēļas īsā 

apsekošanas perioda laikā pēc ceturtās devas saņemšanas. 

• Otrās balstdevas sniegtās aizsardzības mazināšanās vēl nav pilnībā izpētīta ierobežotā 

apsekošanas perioda dēļ. Pašreizējie pētījumi ir novērojumu dizaina, un tādēļ tiem neizbēgami 

piemīt noteikti trūkumi, tostarp atlieku jaucējfaktoru klātbūtne. Vairākiem no šiem pētījumiem 

vēl nav veikta zinātniskā rediģēšana. Lai gan pētījumos veikta datu korekcija attiecībā uz 

kalendāro laiku, dalībnieku vecumu un citiem potenciāliem jaucējfaktoriem, nav iespējams 

garantēt, ka starp grupām nepastāv citas atšķirības, kas var ietekmēt vakcīnu efektivitātes 

aplēses. 

• Neskatoties uz relatīvi mazo drošuma datubāzes apmēru, pēc otrās balstdevas ievadīšanas nav 

parādījušās jaunas būtiskas bažas par drošumu, kas secināts arī visos šajos pētījumos. EZA 

turpinās rūpīgi uzraudzīt otrās balstdevas drošumu. 

Apsvērumi par īstenošanu 

• Tā kā tuvākajā nākotnē būs pieejami dati par pielāgotajām vakcīnām, kuras potenciāli varētu 

tikt reģistrētas šī gada izskaņā, vakcinācijas kampaņu ietvaros jāņem vērā atkārtotu balstdevu 

ievades ietekme uz vakcīnu pieņemšanu un vakcinācijas aptveri vispārējā sabiedrībā. Ceturtās 

devas piedāvājums jābalsta uz izpratni par: (a) sabiedrības bažām un gaidām saistībā ar 

vakcīnām un (b) cilvēku uztveri un bažām par pašu slimību. Pētījumi par cilvēku uzvedību var 

sniegt būtisku ieskatu par pašreizējo vakcinācijas “nogurumu” sabiedrībā un slimības šķietami 

zemo risku un palīdzēt virzīt vakcinācijas kampaņas. 

 

 

 
24 Relative Effectiveness of Four Doses Compared to Three Doses of the BNT162b2 Vaccine In Israel | medRxiv 
25 Protection by a Fourth Dose of BNT162b2 against Omicron in Israel | NEJM 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.03.24.22272835v1.full.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2201570

