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Kontrowersje na temat szczepieñ
ochronnych dotycz¹ dwóch zasadniczo ró¿nych obszarów. Spór publiczny dotyczy przede wszystkim obiektywnej potrzeby, skutecznoci i bezpieczeñstwa szczepieñ. Wyniki wiarygodnych badañ i ich metaanaliz opublikowanych w ostatnich latach nie potwierdzi³y ¿adnego ze stawianych przez
przeciwników szczepieñ zarzutów w
tym istnienia zwi¹zków przyczynowych
pomiêdzy szczepieniem a autyzmem,
chorobami autoimmunologicznymi lub
alergicznymi. Drugi obszar, w którym
obserwuje siê ró¿nice pogl¹dów na
temat szczepieñ, to dyskusje na temat
skutecznoci poszczególnych szczepionek, schematów szczepieñ, czy te¿
korzyci ekonomicznych z ich stosowania. Skutkiem tych dyskusji jest postêp w optymalizacji schematów, skutecznoci i bezpieczeñstwa szczepieñ.
Coraz wiêksz¹ uwagê przyk³ada siê do
standaryzacji definicji zdarzeñ oraz
nadzoru nad niepo¿¹danymi objawami zwi¹zanymi ze stosowaniem szczepieñ.

Controversies on vaccinations refer to two fundamentally different areas. The public contestation refers first
of all to the objective need, efficiencies
and the safety of vaccinations. Results
of reliable research and their
metaanalyses published over the recent years confirmed none of claimed
by antivaccinists dispraise including
causalities among the vaccination and
the autism, autoimmune or allergic diseases. The second area, wherein one
observes disagreements on the subject of vaccinations, is discussions on
of the efficiency of each vaccine, schemata of vaccinations, or else economic
advantages from their usage. Result
these discussions is the progress in
the optimization of schemata, efficiencies and safeties of vaccinations.
The more and more greater attention
it goes at the standardization of the
definition of events and the supervision over undesirable connected
symptoms with the usage of vaccinations.

Wprowadzenie
Kontrowersja to inaczej ró¿nica zdañ,
rozbie¿noæ s¹dów, spór, dyskusja, polemika. Wyraz pochodzi od ³aciñskiego controversia, co oznacza w¹tpliwoæ, zwadê lub
dysputê.
Rozbie¿noæ s¹dów na temat szczepieñ
ochronnych dotyczy dwóch zasadniczo ró¿nych obszarów. Gor¹cy spór, g³ównie w krêgach niefachowców, toczy siê na temat
obiektywnej wartoci szczepieñ. Wraz z
poprawiaj¹c¹ siê sytuacj¹ epidemiologiczn¹ u czêci osób rodz¹ siê w¹tpliwoci, czy
szczepienia s¹ nadal potrzebne, czy prawdziwe i domniemane objawy niepo¿¹dane
nie przewy¿szaj¹ korzyci p³yn¹cych z zapobiegania chorobom zakanym. Przedstawiciele tzw. ruchów antyszczepionkowych
wysuwaj¹ szereg zarzutów dotycz¹cych zbyt
wczesnego stosowania szczepionek, zbyt
du¿ej jej liczby, szkodliwoci zawartych w
nich substancji, wzbudzania chorób autoimmunologicznych, a niekiedy po prostu neguj¹ w ogóle sensownoæ stosowania szczepionek w czasach, gdy w krajach wysokorozwiniêtych niewielka liczba ludzi umiera z
powodu chorób zakanych.
Drugi obszar, w którym obserwuje siê
ró¿nice pogl¹dów na temat szczepieñ, to
dyskusje na temat skutecznoci poszczególnych szczepionek, optymalnych schema-

tów szczepieñ, czy te¿ korzyci ekonomicznych z ich stosowania. Dyskusje w tym drugim obszarze prowadz¹ przede wszystkim
fachowcy, a ród³em ró¿nicy pogl¹dów s¹
niejednoznaczne wyniki badañ naukowych.
Prowadzenie dyskusji w tym zakresie jest
³atwiejsze, gdy¿ uczestnicy uznaj¹ znaczenie badañ naukowych i znaj¹ warsztat naukowy. Polemika z ruchami antyszczepionkowymi jest znacznie trudniejsza, gdy¿ ich
przedstawiciele nie ufaj¹ publikacjom naukowym, podejrzewaj¹ istnienie wiatowego
spisku firm farmaceutycznych, a tak¿e uwa¿aj¹, ¿e rz¹dy wielu krajów ukrywaj¹ przed
swoimi obywatelami prawdziwe doniesienia
na temat szkodliwoci szczepieñ ochronnych.
I. Polemika ze rodowiskiem sceptycznie nastawionym do szczepieñ prowadzona jest z wykorzystaniem niekompatybilnych
metod i na odmiennych polach spo³ecznej
komunikacji. Przeciwnicy szczepieñ, reprezentuj¹ najczêciej prywatne pogl¹dy, które
beztrosko przedstawiaj¹ na forach internetowych, w prasie popularnej i w mediach
elektronicznych, celowo dobranymi jednostkowymi przypadkami, wi¹¿¹c je przyczynowo wy³¹cznie ze szczepieniami.
Tezy przeciwników szczepieñ mo¿na
usystematyzowaæ w piêæ grup zarzutów
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1. Brak potrzeby szczepieñ
 My rodzice lub dziadkowie, nie bylimy szczepieni, a mamy siê dobrze.
 Poprawê zdrowotnoci ludzi zawdziêczamy zdrowemu trybowi ¿ycia a nie
szczepieniom.
 Karmienie mlekiem matki zapewnia
niemowlêciu wystarczaj¹c¹ odpornoæ.
 Szczepienia s¹ zbêdne, bo choroby którym zapobiegaj¹, nie wystêpuj¹ albo
dysponujemy skutecznymi metodami ich leczenia (antybiotyki).
2. Skutecznoæ szczepieñ
 Nigdy nie udowodniono skutecznoci szczepieñ.
 Pomimo szczepieñ dochodzi do zachorowañ.
 Szczepienia s¹ przyczyn¹ chorób,
przeciwko którym powinny chroniæ.
 Szczepienia nie zapewniaj¹ d³ugotrwa³ej odpornoci, dlatego ci¹gle musz¹
byæ powtarzane. Przechorowanie choroby
zakanej zapewnia lepsz¹ odpornoæ ni¿
szczepienie.
3. Niebezpieczeñstwo niepo¿¹danych objawów poszczepiennych
 Ryzyko zwi¹zane ze szczepieniami
jest nie do oceny i nie do przewidzenia.
 Wczesne szczepienia nara¿aj¹
dziecko na niebezpieczeñstwa, których
mo¿na unikn¹æ.
 Szczepionki wyczerpuj¹, os³abiaj¹
uk³ad odpornociowy.
4. Odleg³e ryzyko i nastêpstwa powszechnej immunizacji
 Szczepionki zawieraj¹ szkodliwe
substancje.
 Szczepionki mog¹ byæ zanieczyszczone substancjami biologicznie czynnymi
wirusem HIV, prionami (¿elatyna).
 Szczepienia s¹ przyczyn¹ narastaj¹cego wystêpowania alergii, chorób z autoimmunizacji i innych coraz czêciej wspó³czenie rozpoznawanych chorób o niewyjanionej etiologii.
5. Podwa¿anie wiarygodnoci podstaw naukowych do stosowania szczepieñ
 Istniej¹ lekarze odradzaj¹cy szczepienia.
 Prowadzenie szczepieñ le¿y w interesach przemys³u farmaceutycznego.
Zarzuty dotycz¹ce potrzeby i skutecznoci szczepieñ s¹ na tyle absurdalne, ¿e
powinien je potrafiæ odrzuciæ lekarz ka¿dej
specjalnoci w oparciu o zasób wiedzy
nabytej na studiach. W Polsce w szkoleniach powiêconych problematyce szczepieñ bior¹ najczêciej udzia³ lekarze pierwszego kontaktu tj. pediatrzy i lekarze rodzinni. G³ównym ród³em informacji o szczepieniach dla polskich pacjentów pozostaje lekarz, który nie zawsze jest wystarczaj¹co
przygotowany na kontakt z dociekliwym pacjentem. Dowiadczaj¹ tego w ostatnim
czasie lekarze ginekolodzy w zwi¹zku z
wprowadzeniem szczepionek przeciwko zaka¿eniom HPV. Sk¹d lekarze posiadaj¹ informacje o szczepieniach?
Badania przeprowadzone poród 113
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lekarzy ró¿nych specjalnoci Izby Lekarskiej
w Trewirze (Niemcy) w roku 2002 wykaza³y
mo¿liwe przyczyny niewiedzy. Pomimo d³ugiego sta¿u lekarskiego 23% z badanych nie
uczestniczy³o w jakimkolwiek szkoleniu na
temat szczepieñ, 22,1% uczestniczy³o okazyjnie oraz tylko 11,5% regularnie. Bardzo
wa¿nym bodcem do szkolenia by³o zainteresowanie i pytania zadawane przez pacjentów. Stopieñ zaszczepienia samych lekarzy
by³ nagannie niski (tê¿ec  76,1%; WZW B
 69,6%; Poliomyelitis  66,4%) , szczególnie u tych lekarzy, którzy gorzej realizowali
szczepienia [1]. T³umaczy to dlaczego rodzice, pomimo informowania siê u lekarzy
s¹ prawdopodobnie czêciej dezinformowani ni¿ nauczani. Tymczasem pacjenci zadaj¹ lekarzom coraz trudniejsze i wymagaj¹ce
wiedzy pytania. Demagogiczne zarzuty liderów ruchów antyszczepionkowych kierowane s¹ g³ównie do lekarzy nieprzygotowanych
do dyskusji na temat szczepieñ oraz do spo³eczeñstwa, które nie dysponuje ani dostateczn¹ wiedz¹, ani nie jest w pe³ni wiadome celowoci i znikomej szkodliwoci szczepieñ. W ostatnim czasie internet sta³ siê
dogodnym forum przeciwników szczepieñ.
W Internecie rodzice mog¹ natkn¹æ siê na
setki stron. Kuchar i Szenborn przeprowadzili analizê treci (wraz z za³¹czonymi dokumentami i odnonikami) 15 najczêciej
odwiedzanych anglojêzycznych stron przeciwników szczepieñ. Wg tych róde³ szczepienia s¹ odpowiedzialne za schorzenia idiopatyczne takie jak: cukrzyca typu I, ADHD,
SIDS, choroby z autoagresji, alergie, astmê
oskrzelow¹, oty³oæ, zespó³ metaboliczny,
nowotwory, AIDS oraz os³abiaj¹ odpornoæ
organizmu. Zgodnie podawa³y, ¿e czêstoæ
wystêpowania dzia³añ niepo¿¹danych jest
zani¿ana wed³ug niektórych stron nawet
100-krotnie (Vaccination Information Service), jak te¿ sugerowano lub wprost pisano,
¿e promocja szczepieñ jest motywowana
zyskiem (14/15 stron). Typowe by³o odwo³ywanie siê do emocji (14/15 stron), przytaczanie opisów przypadków dzia³añ niepo¿¹danych u dzieci lub chorób o nieznanej
etiologii, które wyst¹pi³y po szczepieniu oraz
uznawanie nastêpstwa czasowego za dowiedziony zwi¹zek przyczynowy (15/15
stron). Przedstawianym treciom nadawano pozory informacji i/lub prac naukowych
przez formê, u¿ywanie tytu³ów i stopni naukowych autorów (np. dr, MD. Ph. D, profesor), uznawanie autorów za ekspertów oraz
cytowania (zwykle pokrewnych stron lub
prac autorów stron) [2]. W Polsce aktywnymi orodkami dezinformacji pozostaj¹ rodowiska homeopatyczne i centra medycyny naturalnej, które rozpowszechniaj¹ materia³y informacyjne, g³ównie t³umaczenia
zagranicznych autorów. Ciekawych informacji dostarcza analiza stosunku do szczepieñ lekarzy, w tym homeopatów (gr. LH;
n=219) oraz dzia³aj¹cych w oparciu o medycynê uniwersyteck¹ (gr. MU, n=281), któr¹
przeprowadzono w Niemczech.
Szczególnie wysoki odsetek neguj¹cych
wartoæ szczepieñ wykazano poród ortodoksyjnych, klasycznych homeopatów
(47,3%), lekarze pobocznie zajmuj¹cy siê
homeopati¹ odrzucali szczepienia jako metodê profilaktyki w 24,5%, a lekarze bazuj¹cy na medycynie uniwersyteckiej tylko w 6%.
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Interesuj¹co wypad³a ocena szczepieñ samych ankietowanych oraz ich niepe³noletnich dzieci. Poród badanych lekarzy w ci¹gu ostatnich 10 lat chocia¿ jednemu szczepieniu podda³o siê 94,5% zwolenników MU
oraz 55,8% LH. Odsetek zaszczepionych
w³asnych dzieci by³ wy¿szy i wyniós³ 85,5%
poród LH oraz 98,1% u zwolenników medycyny uniwersyteckiej. Wskazuje to na
dwulicowoæ podejcia homeopatów, sporód których tylko 68,2% w porównaniu z
98,1% lekarzy MU twierdz¹co odpowiedzia³o na pytanie o potrzebie wykonywania
szczepieñ u dzieci. Potrzeba ochrony w³asnych cz³onków rodziny okaza³a siê silniejsza ni¿ osób trzecich [3].
Kontrowersje dotycz¹ce bezpieczeñstwa szczepieñ budz¹ szczególne emocje
u przeciêtnego odbiorcy. Nawet najlepiej
udokumentowane i naukowo poprawne
twierdzenia o bezpieczeñstwie szczepieñ
trac¹ si³ê wymowy w porównaniu z emocjonalnym wywiadem zrozpaczonej matki w
popularnym telewizyjnym programie, oskar¿aj¹cej szczepienie o mieræ dziecka. Podobnie dzia³a zarzut rodziców spowodowania przez szczepionkê nieuleczalnej choroby, wydrukowany na pierwszej stronie tabloidu [4]. Jednoczenie przeciwnicy szczepieñ
usi³uj¹ pozbawiæ zwolenników szczepieñ
wiarygodnoci, zarzucaj¹c im nierzadko lobbing, a firmom farmaceutycznym chêæ mno¿enia zysków. Zwolennikom szczepieñ
przede wszystkim trudno zrozumieæ cel krytyki szczepieñ. Na zarzuty przeciwników
mog¹ oni odpowiadaæ na ma³odostêpnych
i ma³orozumia³ych dla powszechnego odbiorcy konferencjach naukowych, na których
przedstawia siê analizy prawid³owo zaplanowanych badañ klinicznych, statystyki i
wnioski. Formalnie i merytorycznie poprawne wypowiedzi zamieszczane s¹ na ³amach
wiarygodnych, ale spo³ecznie niszowych,
czasopism fachowych. Obie strony sporu nie
prowadz¹ w zasadzie otwartej polemiki, a
spo³eczeñstwo przyznaje racjê temu, kto
lepiej potrafi sprzedaæ swoj¹ prawdê. rodowisko lekarzy wykszta³conych i dzia³aj¹cych w oparciu o uniwersyteckie standardy
nauczania musi w sposób bardziej efektywny i powszechny zabieraæ g³os w obronie
szczepieñ. Zwraca siê uwagê, ¿e odpowiedzi ze strony autorytetów medycznych na
antyszczepionkowe zarzuty nie stanowi¹ z
uwagi na oparcie siê na naukowych i racjonalnych argumentach, skutecznej przeciwwagi dla podatnych na argumenty emocjonalne rodziców. Zdaniem lekarzy, zrzeszonych w organizacji Voices for Vaccines (G³osy za Szczepieniami), g³os lekarzy pediatrów ma szansê, przy bardziej zdecydowanym wsparciu ze strony towarzystw naukowych, w tym Amerykañskiej Akademii Pediatrycznej, odeprzeæ pozbawione naukowych podstaw zarzuty aktywistów antyszczepionkowych [5].
Najwiêksze emocje u lekarzy budz¹ argumenty przeciwników szczepieñ dotycz¹ce odleg³ego ryzyka i nastêpstw powszechnej immunizacji. ród³ami tych kontrowersji
s¹ doniesienia, których autorzy bazuj¹ g³ównie na opisach przypadków zachorowañ u
uprzednio zdrowych ludzi po przebyciu
szczepienia. Szczepionki mia³yby wywo³ywaæ przetrwa³¹ odpowied immunologiczn¹
L. Szenborn i wsp.

u genetycznie predysponowanych do tego
osób. Jednak opisy przypadków nie nadaj¹
siê do poparcia hipotezy o zwi¹zku przyczynowo-skutkowym miêdzy szczepieniem i
wystêpowaniem chorób z autoimmunizacji.
Poparcia lub odrzucenia hipotezy mo¿emy
poszukiwaæ jedynie w dobrze zaplanowanych i kontrolowanych, populacyjnych badaniach epidemiologicznych. Publikacja
pracy opisuj¹cej 3 przypadki zachorowañ na
toczeñ rumieniowaty trzewny (SLE) u zaszczepionych pielêgniarek, wydana drukiem
w 1948 roku, zahamowa³a wykonywanie
szczepieñ u pacjentów z SLE na trzydzieci lat [6]. W³anie (15.01.2009) opublikowano pracê o piêciu pacjentkach, u których
w 21 dni po zaszczepieniu czterowalentn¹
szczepionk¹ przeciwko zaka¿eniom wywo³ywanym przez wirusy Papilloma pojawi³y siê
objawy demielinizacji w OUN [7]. Jestemy
przekonani, ¿e to doniesienie nie wstrzyma
szczepieñ, ale stanie siê przedmiotem specjalnej uwagi i nadzoru.
Szczepienia a autyzm
Autyzm jest przewlek³ym zaburzeniem
neurorozwojowym charakteryzuj¹cym siê
os³abieniem interakcji spo³ecznych, upoledzeniem komunikacji s³ownej i bezs³ownej
oraz powtarzaj¹cymi siê i stereotypowymi
wzorcami zachowañ. Zaburzenie to ujawnia siê w ci¹gu pierwszych trzech lat ¿ycia,
przy czym najczêciej pierwsze objawy rodzice zauwa¿aj¹ w drugim roku ¿ycia.
Du¿y niepokój rodziców i lekarzy wywo³a³a publikacja Wakefielda i wsp., która ukaza³a siê w Lancecie w 1998 roku. Publikacja ta opatrzona zreszt¹ uwag¹ doniesienie wstêpne wskazywa³a na mo¿liwy zwi¹zek szczepienia przeciwko odrze, wince i
ró¿yczce z hiperplazj¹ grudek ch³onnych w
jelicie krêtym, nieswoistym zapaleniem jelita grubego i zaburzeniami rozwoju psychicznego, przede wszystkim z autyzmem. Doniesienie oparte by³o na 12 przypadkach,
wród których u omiu dzieci rodzice wi¹zali zaburzenia rozwoju ze szczepieniem
przeciwko odrze, wince i ró¿yczce [8]. Nastêpstwem podwa¿enia zaufania do tej
szczepionki by³ znaczny spadek liczby uodpornionych dzieci w Wielkiej Brytanii, ale
tak¿e w innych krajach, czego dalsz¹ konsekwencj¹ by³y ogniska epidemii odry [9,10].
Praca Wakefielda i wsp. wykazywa³a
szereg b³êdów metodycznych, na przyk³ad
brak by³o odpowiedniej grupy kontrolnej, u
niektórych dzieci objawy choroby wyprzedza³y szczepienie, a ponadto nie zastosowano odpowiedniej definicji choroby. Niemniej jednak, niepokój wywo³any tym doniesieniem trudno wyeliminowaæ do dzi. Opublikowano wyniki obszernych analiz epidemiologicznych, które nie wykaza³y zwi¹zku
pomiêdzy szczepieniem przeciwko odrzewince-ró¿yczce i autyzmem [11,12]. Ponadto ze wzglêdu na du¿y niepokój spo³eczny dotycz¹cy bezpieczeñstwa tej szczepionki Centre for Disease Control oraz National
Institutes of Health zleci³y amerykañskiemu
Instytutowi Medycyny wykonanie niezale¿nej opinii, która równie¿ nie potwierdzi³a
wystêpowanie zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy szczepieniem, a zaburzeniami autystycznymi, jak równie¿ nie znalaz³a w opublikowanych pracach wiarygodnych doniePrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 1-2

sieñ o mo¿liwych mechanizmach biologicznych, które wi¹za³yby szczepienie z tymi
zaburzeniami rozwojowymi [13].
Warto podkreliæ, ¿e prowadzone s¹ liczne badania naukowe dotycz¹ce etiologii
autyzmu. Opublikowany przez Hughes'a
przegl¹d ponad 1000 publikacji na temat
autyzmu, które ukaza³y siê w roku 2007,
wskazuje, ¿e najbardziej prawdopodobnym
pod³o¿em tego zaburzenia rozwoju s¹ z³o¿one anomalie genetyczne, których efektem
s¹ zarówno zaburzenia morfologii orodkowego uk³adu nerwowego, jak i jego funkcjonowania [14].
Szczepienia a choroby
autoimmunizacyjne
Nie ma zwi¹zku miêdzy szczepieniami
a cukrzyc¹ insulinozale¿n¹. Badania epidemiologiczne nie wykaza³y wzrostu ryzyka
ujawnienia siê cukrzycy pierwszego typu u
dzieci, a szczepieniami przeciwko ospie
prawdziwej, grulicy, tê¿cowi, ró¿yczce lub
wince [15]. 10 letnie fiñskie obserwacje
epidemiologiczne pozwoli³y na wykluczenie
takiego zwi¹zku równie¿ w odniesieniu do
szczepionki przeciwko zaka¿eniom wywo³ywanym przez Haemophilus infulenzae typ
b (Hib). Ryzyko nie wystêpowa³o w ¿adnym
z analizowanych schematów szczepienia tj.
z pocz¹tkiem szczepieñ w 3 miesi¹cu ¿ycia
albo w drugim roku ¿ycia [16]. G³ównym oponentem i propagatorem zwi¹zku szczepieñ
z cukrzyc¹ na wiecie jest jeden cz³owiek John Barthelow Classen, jednoosobowy szef
Classen Immunotherapies, posiadaj¹cy patent na test do badania szczepionek pod
wzglêdem zdolnoci do wywo³ywania chorób autoimmunologicznych (?). J.B.Classen
niestrudzenie publikuje swoje autorskie, w
treci i metodologii, metaanalizy opublikowanych danych innych autorów, w których
bardzo czêsto opiera siê na samocytowaniach [17].
Nie ma zwi¹zku miêdzy szczepieniami
a stwardnieniem rozsianym. Wa¿n¹ i sprawdzan¹ przez ostatnie kilkanacie lat hipotez¹ jest zwi¹zek szczepieñ przeciwko WZW
B ze stwardnieniem rozsianym (SM), który
sugerowa³y nie tylko kazuistyczne doniesienia, ale tak¿e dwa badania o poprawnej
metodologii (case-control study). Wykazany w tych badaniach niewielki wzrost czêstoci u zaszczepionych nie by³ znamienny
statystycznie [18]. Za odrzuceniem tej hipotezy przemawiaj¹ wyniki kilku doskonale zaprojektowanych badañ epidemiologicznych,
które nie dostarczy³y dowodów na zwi¹zek
szczepienia przeciwko WZW B z ujawnieniem siê objawów SM [19] oraz brak wp³ywu szczepienia przeciwko WZW B, tê¿cowi
i grypie u chorych z SM na zaostrzenie objawów choroby [20]. Wykluczenie niekorzystnego wp³ywu szczepieñ przeciwko grypie u pacjentów z SM [21,22] ma szczególne znaczenie ze wzglêdu na potrzebê corocznych szczepieñ i wykazanie wiêkszego
ryzyka zaostrzenia SM w przebiegu zaka¿enia wirusami grypy ni¿ szczepienia [22].
Oprócz SM wykazano brak zwi¹zku miêdzy
szczepieniami a innymi chorobami demielinizacyjnycmi OUN. W kontrolowanym badaniu w USA przeanalizowano 440 przypadków zachorowañ na SM i zapalenie nerwu
wzrokowego z 950 przypadkami z grupy

kontrolnej dobranych pod wzglêdem p³ci i
daty urodzenia. Nie wykazano zwiêkszonego ryzyka zachorowania w zwi¹zku z przebytymi szczepieniami przeciwko WZW B,
grypie, tê¿cowi, odrze lub ró¿yczce [23]. Podobnie siln¹ wymowê maj¹ ostatnio opublikowane badania francuskie, w których ka¿demu dziecku z objawami demielinizacji rozpoznanej w latach 1994-2003 przyporz¹dkowano przypadki kontrolne (do 12 przypadków) równowa¿ne pod wzglêdem wieku,
p³ci, a nawet miejsca zamieszkania. Odsetek zaszczepionych przeciwko WZW B w
ci¹gu 3 lat przed ujawnieniem siê choroby
(n=349) wyniós³ 24,4% oraz 27,3% w przyporz¹dkowanej im grupie kontrolnej
(n=2941) [24]. W poszukiwaniu rodowiskowych czynników wywo³uj¹cych pierwszy
w ¿yciu incydent demielinizacyjny OUN u
dzieci Tardieu i Mikaeloff nie potwierdzili roli
szczepieñ przeciwko WZW B, ale dowiedli
zwiêkszone ryzyko zachorowania u dzieci
nara¿onych biernie na dym tytoniowy [25].
Szczepienia a zespó³ Guillain-Barré
(GBS)
Ostatnio opublikowano wyniki prospektywnego, randomizowanego i wieloorodkowego badania, którego celem by³o ustalenie aktualnych przyczyn GBS u dzieci. Badanie zosta³o przeprowadzone w krajach
niemieckojêzycznych, z zastosowaniem
zaawansowanych i wiarygodnych metod
diagnostycznych pozwalaj¹cych na rozpoznanie zaka¿eñ wywo³anych przez trzy bakterie i 18 ró¿nych wirusów. Przyczynê zachorowania ustalono u 46/84 (55%) w³¹czonych do badania  zaka¿enie wirusami
Coxsackie (15%), Chlamydophila pneumoniae (8%), zaka¿enie wirusem CMV (7%),
Mycoplasma pneumoniae (7%) i Campylobacter jejuni (7%). Omioro dzieci zosta³o
zaszczepionych w ci¹gu 6 tygodni poprzedzaj¹cych rozpoznanie GBS. U szeciorga
sporód nich obserwowano objawy choroby przeziêbieniowej, co wskazywa³o na inn¹
mo¿liw¹ etiologiê ni¿ szczepienie. U jednego dziecka GBS ujawni³ siê bardzo szybko
po szczepieniu, co podwa¿a znaczenie
szczepienia jako przyczyny GBS [26]. Z najnowszej publikacji podsumowuj¹cej 15 lat
obserwacji wystêpowania GBS w Wielkiej
Brytanii wynika, ¿e wzglêdne ryzyko ujawnienia siê objawów klinicznych w 90 dni po
szczepieniu przeciwko grypie wynosi 0,76
(95% CI: 0,41, 1,40) natomiast wzglêdne
ryzyko ujawnienia siê objawów klinicznych
GBS w 90 dni po przebyciu choroby grypopodobnej wynios³o 7,35 (95% CI: 4,36,
12,38). By³o ono zatem 10 razy wiêksze i
najwiêksze w przeci¹gu 30 dni od zachorowania 16.64, (95% CI: 9,37, 29,54) [27].
Wa¿nym przeciwnym dowodem jest
potwierdzone bezpieczeñstwo stosowania
szczepionek u osób z chorobami autoimmunologicznymi, u których istnieje udowodniona wzmo¿ona podatnoæ na zachorowanie.
Pacjentom z toczniem rumieniowatym i reumatoidalnym zapaleniem stawów zaleca siê szczepienia przeciwko grypie, WZW
B oraz pneumokokom. Stosowanie szczepionek u tych pacjentów jest wskazane i
skuteczne nawet pomimo niekorzystnego
wp³ywu leczenia, w tym steroidami i blokerami TNF alfa, na uk³ad immunologiczny. Nie
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wykazano tak¿e zwiêkszonego ryzyka zaostrzenia choroby [28,29].
Szczepienia a choroby alergiczne
W ostatniej dekadzie czêsto podnoszono mo¿liwoæ zwi¹zku pomiêdzy szczepieniami, a wystêpowaniem chorób atopowych.
Przeprowadzono metaanalizê zwi¹zków
pomiêdzy pe³nokomórkow¹ szczepionk¹
przeciwko krztucowi i szczepieniem BCG,
a ryzykiem wyst¹pienia astmy u dzieci i m³odzie¿y. Siedem badañ szczepionki krztucowej w grupie 186 663 pacjentów i piêæ
badañ dotycz¹cych szczepionki BCG w grupie 41 479 pacjentów nie wykaza³o istotnych
ró¿nic pomiêdzy szczepieniami a przypadkami astmy u dzieci i m³odzie¿y [30]. Nie
ma równie¿ zwi¹zku miêdzy szczepieniami
a atopowym zapaleniem skóry, czego dowiod³y badania 2184 dzieci w pierwszych
dwóch latach ¿ycia, przeprowadzone w 97
orodkach 10 europejskich krajów (w tym w
Polsce) oraz w Po³udniowej Afryce i Australii. Nie wykazano ¿adnej zale¿noci miêdzy
przebytymi szczepieniami a nadwra¿liwoci¹ na jakikolwiek z antygenów pokarmowych lub inhalacyjnych [31].
Kontrowersje wokó³ tiomersalu
Sprawa toksycznoci rtêci jest przedmiotem wielu kontrowersji we wspó³czesnej
medycynie. W ostatnich latach przedmiotem
burzliwych dyskusji jest fakt wykorzystywania tiomersalu, zawieraj¹cego etylen rtêci,
zarówno w procesie produkcji czêci szczepionek jak i w niektórych szczepionkach
podawanych noworodkom, niemowlêtom i
ma³ym dzieciom. Rtêci oraz innym metalom
ciê¿kim przypisuje siê zwi¹zek z patogenez¹ niektórych chorób neurologicznych (zanik nerwu wzrokowego, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane i choroba Parkinsona, a tak¿e autyzmu u dzieci) [32]. Znanymi rzecznikami toksycznoci szczepionek
zawieraj¹cych tiomersal s¹ Mark Geier i jego
syn David Geier przedstawiciele nierz¹dowych organizacji o niepewnej reputacji, wystêpuj¹cych w s¹dach USA jako rzecznicy
rzekomych ofiar szczepieñ.
Tiomersal zosta³ po raz pierwszy u¿yty,
jako konserwant, w szczepionkach w latach
30. XX wieku. Do roku 1999 tiomersal by³
sk³adnikiem wszystkich szczepionek DTP z
pe³nokomórkowym komponentem krztuca,
szczepionek przeciwko b³onicy i krztucowi
z acelularnym komponentem krztuca, a
tak¿e szczepionek przeciwko Haemophilus
influenzae typ b (Hib) oraz przeciwko wirusowemu zapaleniu w¹troby typu B. Od 1997
roku prowadzone s¹ badania nad wp³ywem
tego konserwantu na ludzki organizm miêdzy innymi przez amerykañsk¹ Agencjê
¯ywnoci i Leków (Food and Drug Administration  FDA). W efekcie tych badañ ustalono, ¿e oprócz powodowania ³agodnych
poszczepiennych odczynów miejscowych,
nie ma przekonuj¹cych dowodów na toksycznoæ zawartego w szczepionkach tiomersalu. Dwa lata póniej (1999) Amerykañska Akademia Pediatrii w porozumieniu z
producentami szczepionek uzgodni³a, ¿e
nale¿y d¹¿yæ do ograniczenia a docelowo
do wyeliminowania tiomersalu ze szczepionek oraz ustalono limit, dla dzieci szczepionych w USA ograniczaj¹cy sumaryczn¹
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dawkê tiomersalu w ci¹gu pierwszych 6.
miesiêcy ¿ycia na nie wiêcej ni¿ 187,5 mikrogramów etylenu rtêci [32,33].
W ostatnim czasie ukazuje siê coraz
wiêcej prac zbli¿aj¹cych nas do rozwi¹zania problemu. W badaniu Pichichero i wsp.,
celem by³o ustalenie poziomu rtêci w organizmie dzieci po podaniu im szczepionki
zawieraj¹cej tiomersal. Badaniem objêtych
by³o 216 zdrowych dzieci, po 72 noworodki,
niemowlêta w 2. miesi¹cu ¿ycia i w 6. miesi¹cu ¿ycia. Badanie wykaza³o, ¿e zalecenia dotycz¹ce metylenu rtêci (o dowiedzionej toksycznoci) nie s¹ odpowiednie dla
zawartego w niektórych szczepionkach etylenu rtêci. Okres pó³trwania podanego domiêniowo etylenu rtêci we krwi dzieci by³
znacz¹co krótszy od okresu pó³trwania metylenu rtêci podanego doustnie osobom doros³ym. Obserwowany wzrost stê¿enia rtêci w stolcu u dzieci po szczepieniu sugeruje, ¿e przewód pokarmowy ma istotne znaczenie w eliminacji etylenu rtêci z organizmu szczepionego dziecka [34]. Stanowisko
komitetu WHO ds. bezpieczeñstwa szczepionek (Global Advisory Committee on Vaccine Safety  GACVS) podsumowuj¹ce
wyniki badañ z tiomersalem zawartym w
szczepionkach opublikowanych do czerwca 2008 nie uleg³o zmianie w odniesieniu
do tiomersalu jako bezpiecznego konserwantu, sk³adnika wielu szczepionek, g³ównie stosowanego obecnie w opakowaniach
wielodawkowych [35]. Stanowisko to nie
zaprzecza wspó³czesnym trendom w wytwarzaniu nowoczesnych szczepionek, które nie
zawieraj¹ tiomersalu ani nie jest on u¿ywany na ¿adnym etapie ich wytwarzania. Takie szczepionki dostêpne s¹ w Polsce.
Mamy nadziejê, ¿e powszechny dostêp do
szczepionek bez tiomersalu szybciej zakoñczy budz¹ce emocje dyskusje lekarzy, naukowców i lobbystów ni¿ uda nam siê naukowo i poprawnie metodologicznie rozwi¹zaæ ten problem.
Bezpieczeñstwo szczepieñ
Upowszechnianiu szczepieñ towarzyszy
poszukiwanie coraz bardziej efektywnego
modelu zg³aszania i analizy niepo¿¹danych
objawów poszczepiennych. Istniej¹ dwa
zasadnicze powody, dla których szczepienia musz¹ byæ bezpieczniejsze od innych
interwencji medycznych. Po pierwsze dlatego, ¿e szczepionki podawane s¹ osobom
zdrowym, w tym przede wszystkim niemowlêtom i ma³ym dzieciom. To sprawia, ¿e tolerancja dla ewentualnego ryzyka zwi¹zanego z podaniem szczepionki jest ni¿sza od
poziomu tolerancji dla ryzyka wystêpuj¹cego przy podawaniu leków chorym oraz osobom w starszym wieku. Po drugie z uwagi
na masowoæ  szczepionki podawane s¹
powszechnie, a czêsto nawet obowi¹zkowo
ca³ym populacjom. Pomimo coraz bardziej
rygorystycznie prowadzonych badañ klinicznych poprzedzaj¹cych rejestracjê szczepionek, wykonanych na wystarczaj¹co du¿ych,
zró¿nicowanych rasowo populacjach, wprowadzenie ka¿dej nowej szczepionki wi¹¿e
siê mo¿liwoci¹ ujawnienia nowych nieopisanych wczeniej koincydencji. Aby w sposób wiarygodny ustaliæ skalê niepo¿¹danych
zjawisk zwi¹zanych ze szczepieniami powo³ano szereg instytucji lub utworzono narzêPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 1-2

dzia badawcze, których celem jest gromadzenie i analizowanie tych zjawisk, diagnozowania ich przyczyn, ograniczanie ich zakresu i wreszcie ich ca³kowite wyeliminowanie. W znacz¹cej czêci dzia³ania te inicjowane i wspó³finansowane s¹ tak¿e przez
producentów szczepionek.
W roku 1999 w Brighton (Anglia) utworzono miêdzynarodow¹ organizacjê pod
nazw¹ Birighton Collaboration, która rozpoczê³a sw¹ dzia³alnoæ jesieni¹ 2000 r. Zrzesza ona wolontariuszy rekrutowanych wród
pracowników opieki zdrowotnej, zdrowia
publicznego i nauki w krajach rozwiniêtych i
rozwijaj¹cych siê [36]. Brighton Collaboration zajmuje siê systematyzowaniem, ledzeniem zmian oraz popularyzacj¹ informacji na temat ubocznych zdarzeñ zwi¹zanych
ze szczepieniami (adverse events following
immuniazation  AEFI) oraz ich standaryzacj¹. Pierwsze szeæ definicji niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych opracowanych przez tê organizacjê, zwanych
BCCD (Brighton Collaboration Case Definition), opublikowanych w 2004 roku, dotyczy³o: gor¹czki, uogólnionych drgawek, zespó³u hipotoniczno-hiporeaktywnego, wg³obienia jelit, powiêkszenia wêz³ów ch³onnych w
okolicy podania szczepionki i nieutulonego
p³aczu dziecka. Do roku 2008 opracowano
³¹cznie 14 BCCD, w tym dokonano rewizji
pierwotnie opublikowanej definicji zespo³u
hipotoniczno-hiporeaktywnego. Definicje te
opracowywane s¹ przy wykorzystaniu informacji gromadzonych w ró¿nych systemach,
w tym miêdzy innymi w systemie gromadzenia informacji o niepo¿¹danych odczynach
poszczepiennych (Vaccine Adverse Event
Reporting System  VAERS). System ten
zosta³ utworzony w 1990 roku w USA przez
Centrum Kontroli Chorób i Prewencji (CDC)
przy wspó³pracy z Agencj¹ ¯ywnoci i Leków (FDA). Ka¿dego roku do tego systemu
wp³ywa ponad 14 000 informacji na temat
niepo¿¹danych zdarzeñ zwi¹zanych ze
szczepieniami nadsy³anych przez osoby
prowadz¹ce szczepienia, rodziców/opiekunów odbiorców szczepionek, producentów
szczepionek i inne zainteresowane osoby.
Jak w przypadku innych programów biernego ledzenia i gromadzenia danych, system
VAERS, z uwagi na niejednorodnoæ zbieranych danych nie mo¿e s³u¿yæ do dokumentowania i analizowania przypadków jednostkowych.
II. Kontrowersje na temat szczepieñ
dyskutowane w rodowisku
fachowców
Szczepionka BCG jako przedmiot
kontrowersji
Szczepionka Bacille Calmette-Guerin
(BCG) nale¿y do najstarszych sporód
obecnie u¿ywanych szczepionek na wiecie. W latach szeædziesi¹tych XX wieku
wesz³a do podstawowego programu immunizacji w wiêkszoci krajów z wyj¹tkiem USA
i Holandii. Szacuje siê, ¿e w ostatnich 50
latach szczepieniu temu poddano na wiecie ponad 4 miliardy osób [37]. Zainteresowanie uodpornieniem przeciwko grulicy
wynika z faktu, ¿e choroba ta nadal nale¿y
do najpowa¿niejszych problemów zdrowia
publicznego. Wed³ug szacunków WHO w
L. Szenborn i wsp.

roku 2004 zanotowano na wiecie oko³o 9
milionów nowych zachorowañ oraz blisko 2
miliony zgonów [38]. Grulica stanowi powa¿ny problem przede wszystkim w krajach
biednych i rozwijaj¹cych siê. W krajach zamo¿niejszych uda³o siê opanowaæ wzrost
liczby zachorowañ, jednak pod koniec XX
wieku zaobserwowano nowe zjawiska. Udowodniono, ¿e nie leczone osoby ¿yj¹ce z
HIV, które uleg³y w przesz³oci zaka¿eniu
pr¹tkiem grulicy, przejawiaj¹ znacznie wiêksze ryzyko rozwoju aktywnej postaci grulicy ni¿ osoby zdrowe [39]. Ponadto w wielu
krajach zaobserwowano wzrost liczby chorych zaka¿onych szczepami pr¹tków grulicy opornymi na izoniazyd i ryfampicynê
[40]. Pojawienie siê takich przypadków stwarza du¿e ryzyko dla osób w otoczeniu, jak i
dla opiekuj¹cych siê nimi pracowników
ochrony zdrowia. St¹d te¿ ponowny wzrost
zainteresowania czynnym uodpornieniem
przeciwko grulicy.
ród³em kontrowersji dotycz¹cych
szczepionki BCG s¹ bardzo niejednoznaczne, a nawet sprzeczne wyniki badañ dotycz¹cych jej skutecznoci. Badania kliniczne prowadzone od lat 30-tych XX wieku, w
których uczestniczy³y bardzo liczne grupy
osób badanych, wykaza³y skutecznoæ kliniczn¹ w zakresie od 0 do 80%. W literaturze fachowej eksperci przedstawili szereg
mo¿liwych przyczyn tak zró¿nicowanych wyników, ale brak jest zgodnoci tak¿e i w tym
zakresie [41]. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e
pomimo tak zró¿nicowanych wyników dotycz¹cych skutecznoci zapobiegania wszelkim zaka¿eniom pr¹tkami grulicy, w dwóch
wyodrêbnionych obszarach uzyskano bardzo zbli¿one wyniki potwierdzaj¹ce efektywnoæ szczepionki BCG, a mianowicie w zapobieganiu rozsianym postaciom grulicy
oraz tr¹dowi. W szeregu badañ, w tym tak¿e w kontrolowanych badaniach klinicznych
oraz w metaanalizach dowiedziono wysokiej skutecznoci tej szczepionki w zapobieganiu grulicy prosówkowej oraz gruliczemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych,
szczególnie u niemowl¹t i ma³ych dzieci [42].
Ta potwierdzona, ale ograniczona skutecznoæ szczepionki BCG jest podstaw¹ jej
wprowadzenia do programów szczepieñ
wielu krajów. Decyzja poszczególnych
pañstw uzale¿niona jest tak¿e od lokalnej
sytuacji epidemiologicznej w zakresie grulicy oraz od odsetka lekoopornych szczepów pr¹tków.
Dotychczasowe wyniki badañ klinicznych szczepionki BCG sta³y siê tak¿e motorem poszukiwania nowej, bardziej skutecznej szczepionki przeciwko grulicy.
Kontrowersje wokó³ szczepieñ
przeciwko grypie
Grypa nale¿y do najbardziej powszechnych chorób zakanych na wiecie, poci¹gaj¹cych za sob¹ liczne ofiary miertelne,
zw³aszcza sporód osób starszych. Poszukiwania szczepionki przeciwko grypie sta³y
siê mo¿liwe dopiero po zidentyfikowaniu w
roku 1933 wirusa odpowiedzialnego za to
zaka¿enie [43]. Wczeniejsze próby oparte
by³y na u¿yciu do immunizacji bakterii Haemophilus influenzae, które mylnie uznawano w XIX wieku za czynnik etiologiczny grypy. Nie wnikaj¹c w historyczne koleje rozPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 1-2

woju szczepionek przeciwko grypie, ani te¿
w skomplikowane zagadnienie zmiennoci
wirusa grypy, mo¿na stwierdziæ, ¿e istniej¹
silne dowody na skutecznoæ inaktywowanej szczepionki w zapobieganiu grypie i jej
powik³aniom u osób w wieku ³65 lat [44].
Znacznie mniej jednoznaczne s¹ wyniki skutecznoci dotycz¹ce dzieci. Warto przytoczyæ
wyniki metaanalizy opracowanej przez Manzoli i wsp., którzy próbowali znaleæ odpowied na pytanie, czy szczepienie przeciwko grypie zdrowych dzieci do 18. roku ¿ycia
zapobiega zachorowaniom na grypê, poprzez porównanie z grup¹ kontrolna otrzymuj¹ca placebo. Wykazano, ¿e szczepienie
przeciwko grypie zmniejsza ryzyko wyst¹pienia grypy rozpoznanej klinicznie o 36% (95%
CI: 31-40%; 19 badañ obejmuj¹cych 247 517
dzieci), grypy rozpoznanej laboratoryjnie o
67% (95% CI: 51-78%; 18 badañ obejmuj¹cych 8574 dzieci), a tak¿e zmniejsza ryzyko
wyst¹pienia ostrego zapalenia ucha rodkowego o 51% (95% CI: 21-71%; 11 badañ, 11
349 dzieci). W tej samej metaanalizie wyodrêbniono badania wykonane na dzieciach do
ukoñczenia 2 lat i tylko w jednym wykazano
zmniejszenie ryzyka zachorowania na grypê rozpoznan¹ klinicznie, natomiast w dwóch
nie stwierdzono zmniejszenia ryzyka grypy
potwierdzonej laboratoryjnie, a w trzech brak
zmniejszenia ryzyka ostrego zapalenia ucha
rodkowego [45]. Podobnie w metaanalizie
wykonanej przez Jeffersona i wsp. skutecznoæ szczepienia dzieci poni¿ej 2 lat by³a
podobna jak w grupie kontrolnej otrzymuj¹c¹ placebo [46]. W wietle tych wyników zrozumia³y jest fakt, ¿e tylko trzy kraje na wiecie (Austria, Kanada i USA) wprowadzi³y do
swoich kalendarzy szczepieñ powszechne
uodpornienie przeciwko grypie dzieci w wieku 6-23 miesiêcy [47].
Porównywanie wyników badañ klinicznych szczepionek przeciwko grypie jest
utrudnione z wielu wzglêdów. Stosowane s¹
zarówno szczepionki zawieraj¹ce ¿ywe, atenuowane wirusy, jak i inaktywowane. Wybiera siê ró¿ne punkty koñcowe badañ  grypê
rozpoznan¹ klinicznie lub potwierdzon¹ laboratoryjnie. Dochodzi do tego ró¿ny stopieñ
dopasowania szczepionki do kr¹¿¹cych wirusów, jak i te¿ ró¿ne sezony (epidemiczne
lub nieepidemiczne dla grypy), w których
prowadzono badania. Wszystkie te czynniki
nie zmniejszaj¹, ale raczej nasilaj¹ kontrowersje dotycz¹ce powszechnego szczepienia dzieci, zw³aszcza tych najm³odszych.
Kontrowersje  bezpieczeñstwo
szczepienia wczeniaków
Od lat toczy siê dyskusja na temat bezpieczeñstwa i skutecznoci szczepieñ wczeniaków, zw³aszcza urodzonych przed 31.
tygodniem ¿ycia, ze skrajnie nisk¹ urodzeniow¹ mas¹ cia³a.
Wiêkszoæ badañ wskazuje, ¿e u dzieci
urodzonych przedwczenie, po szczepieniach stwierdza siê podobne stê¿enia przeciwcia³ jak u dzieci donoszonych [48,49].
G³ównym powodem odwlekania szczepieñ
wczeniaków s¹ obawy wyst¹pienia niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych
(NOP). Ryzyko to jest istotne u dzieci, u których w okresie oko³oporodowym wyst¹pi³y
objawy uszkodzenia orodkowego uk³adu
nerwowego (OUN). Dlatego u wczeniaków

podkrela siê zalety stosowania bezkomórkowej szczepionki przeciw krztuccowi
(DTPa) [50]. Wyniki badañ wskazuj¹ tak¿e, ¿e ryzyko wyst¹pienia NOP u wczeniaków wi¹¿e siê z aktualnym stanem klinicznym dziecka przed poddaniem go immunizacji.
Kontrowersje w tej dziedzinie dotycz¹
takich aspektów jak ró¿ne ryzyko wystêpowania NOP u wczeniaków oraz precyzyjnego okrelenia czynników ryzyka. W poni¿szych doniesieniach przedstawiono wyniki ró¿nych analiz klinicznych ró¿ni¹cych
siê nieco wymow¹. Je¿eli przed szczepieniem wystêpowa³y u wczeniaków zaburzenia czynnoci uk³adu oddechowego lub
kr¹¿enia, to ryzyko wyst¹pienia podobnych
zaburzeñ po podaniu szczepionki wzrasta³o wielokrotnie [49]. W okresie do 48 godzin po podaniu szczepionki pentawalentnej (DTaP-IPV-Hib) w grupie wczeniaków
zaburzenia kr¹¿eniowo-oddechowe wystêpowa³y niemal u po³owy (49%) zaszczepionych dzieci; u 42% stwierdzano przejciowe zmniejszenie wartoci saturacji hemoglobiny, u 21% bradykardiê, a u 15% dzieci
bezdechy. Analiza badañ oceniaj¹cych ryzyko NOP wykaza³a mo¿liwoæ wystêpowania zaburzeñ oddechowych zarówno po
szczepieniu przeciwko b³onicy, tê¿cowi i
krztucowi (zw³aszcza z komponentem pe³nokomórkowym), jak i po szczepieniu przeciwko Hib, IPV i HBV oraz przeciwko pneumokokom. W wiêkszoci przypadków zaburzenia te nie by³y nasilone, jednak czasem wymaga³y zastosowania tlenoterapii
biernej, wentylacji za pomoc¹ worka Ambu,
a wyj¹tkowo wentylacji mechanicznej. Zaburzenia kr¹¿eniowe obserwowano najczêciej w ci¹gu 24-48 godzin po szczepieniu i
ustêpowa³y one w ci¹gu 48-96 godzin
[50,51]. Do czynników ryzyka zwiêkszaj¹cych mo¿liwoæ wyst¹pienia zaburzeñ kr¹¿eniowo-oddechowych zaliczono: wczesny
wiek urodzeniowy, ma³¹ urodzeniow¹ masê
cia³a, wspó³istnienie chorób o ciê¿kim przebiegu w okresie noworodkowym, wspó³istnienie dysplazji oskrzelowo-p³ucnej, zaburzenia funkcji uk³adu oddechowego i bezdechy wczeniacze w wywiadzie. Autorzy
przytoczonych prac, bior¹c pod uwagê z
jednej strony ryzyko wyst¹pienia bezdechów (a tak¿e bradykardii), z drugiej strony
za doceniaj¹c znaczenie wczenie rozpoczêtej profilaktyki, proponuj¹ wiêc, aby dzieci urodzone przed 31. tygodniem ci¹¿y
szczepiæ w warunkach szpitalnych i monitorowaæ po szczepieniu czynnoæ serca i
oddechów [52,53]. W minionym roku w Pediatrics ukaza³a siê praca, w której oceniono bezpieczeñstwo stosowania skojarzonej
szczepionki DTaP w grupie 270 wczeniaków, pacjentów 10 oddzia³ów noworodkowych szpitali amerykañskich. Badanie przeprowadzono z randomizacj¹, metod¹ pojedynczo lepej próby. redni wiek p³odowy
wynosi³ 27 tygodni, a rednia urodzeniowa
masa cia³a 915 gramów. Przeprowadzona
analiza przebiegu szczepienia w 2. miesi¹cu ¿ycia w porównaniu z grup¹ kontroln¹
otrzymuj¹c¹ placebo wykaza³a, ¿e szczepienie DTaP wczeniaków w tym okresie
jest bezpieczne i nie zwiêksza ono czêstoci bezdechów i bradykardii [51].
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trics ukaza³a siê natomiast praca, której
autorzy przedstawili wyniki badania na grupie 64 noworodków urodzonych przedwczenie ze redni¹ urodzeniow¹ mas¹ cia³a
885,9 g, redni¹ wieku p³odowego 26,6 tygodni. W tej grupie (m³odszej wiekowo ni¿
w poprzednim badaniu) pierwsze szczepienia szczepionkami DTaP-HBV-IPV/Hib oraz
PNC7 przeprowadzane by³y rednio w wieku 64,7 dni od daty porodu, a drugiego
szczepienia 98,4 dni. U 33 dzieci z tej grupy
wyst¹pi³y zaburzenia ze strony uk³adu kr¹¿eniowo-oddechowego, a u 6 dzieci zaburzenia te wyst¹pi³y powtórnie po drugim
szczepieniu. Zdaniem autorów nie wiadomo,
które z urodzonych przedwczenie dzieci
zareaguje negatywnie na szczepionkê, a
nadto nie wiadomo tak¿e, czy reakcja taka
nie powtórzy siê przy kolejnych dawkach [52].
W pó³nocnej Kalifornii w latach 19972003 w oddziale intensywnej terapii noworodków szczepiono dzieci w rednim wieku
67 dni przeciwko b³onicy, tê¿cowi i krztucowi (oba komponenty), Hib, HBV i PNC7.
Stosowane szczepionki zmienia³y siê w toku
prowadzonego badania. Obserwacja bezdechów prowadzona by³a w okresie 24 godzin
przed i 48 godzin po szczepieniu. Badaniem
objête by³y dzieci przebywaj¹ce w szpitalu
przez okres ponad 53 dni. Wród dzieci, u
których nie rejestrowano bezdechów w okresie 24 godzin poprzedzaj¹cych szczepienie,
fakt wyst¹pienia bezdechów w okresie 48
godzin po podaniu szczepionki nale¿y wi¹zaæ z m³odszym wiekiem p³odowym, mniejsz¹ mas¹ urodzeniow¹ i wiêksz¹ podatnoci¹ na infekcje [53].
Kontrowersje  optymalny wiek
rozpoczêcia szczepieñ przeciwko
krztucowi
Innym przedmiotem dyskusji, jest optymalny wiek dla rozpoczêcia szczepieñ przeciwko krztucowi. Potrzeba szczepieñ przeciwko krztucowi wynika z ryzyka zachorowania oraz du¿ej miertelnoci w pierwszych
6 tygodniach ¿ycia dzieci, które zachorowa³y
na krztusiec. W latach 60. XX w. podjêto
próbê szczepienia noworodków za pomoc¹
szczepionki DTPw, jednak zaobserwowano,
¿e u dzieci, którym szczepionkê podano w
pierwszej dobie ¿ycia uzyskiwano gorsz¹
odpowied serologiczn¹ przeciwko krztucowi, ni¿ u dzieci, które otrzymywa³y tê dawkê w póniejszym okresie. S³aba odpowied
serologiczna utrzymywa³a siê po dawkach
przypominaj¹cych, to te¿ zaniechano dalszych badañ. W roku 2008 opublikowano
wyniki dwóch badañ dotycz¹cych tego problemu. W pierwszym z nich zastosowano
szczepionkê acelularn¹ przeciwko krztucowi (Pa) i stwierdzono, ¿e podanie jej noworodkom w pierwszych dniach ¿ycia pozwala uzyskaæ odpornoæ wobec toksoidu krztucowego u wszystkich dzieci ju¿ po podaniu pierwszej dawki skojarzonej szczepionki DTaP-HBV-IPV/Hib [54]. Natomiast w drugim badaniu zastosowano dodatkow¹ dawkê DTaP po urodzeniu, co wi¹za³o siê ze
statystycznie istotnie ni¿sz¹ odpowiedzi¹ na
komponent dyfterii i na trzy sporód czterech komponentów krztucowych, w porównaniu z grup¹ kontroln¹. W obu badaniach
nie stwierdzono szkodliwoci stosowania
acelularnego komponentu krztucowego u
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noworodków, natomiast pojawia siê hipoteza, ¿e zachodzi mechanizm intereferencji
pomiêdzy poszczególnymi sk³adnikami
szczepionek podawanych w okresie noworodkowym.
Podsumowanie
Kontrowersje na temat szczepieñ
ochronnych dotycz¹ dwóch zasadniczo ró¿nych obszarów. Spór publiczny dotyczy
przede wszystkim obiektywnej potrzeby,
skutecznoci i bezpieczeñstwa szczepieñ.
Uczestnicz¹ w nim przede wszystkim przedstawiciele tzw. ruchów antyszczepionkowych najczêciej stawiaj¹c zarzuty dotycz¹ce zbyt wczesnego stosowania szczepionek,
zbyt du¿ej jej liczby, szkodliwoci zawartych
w nich substancji oraz wzbudzania chorób
autoimmunologicznych. Wyniki wiarygodnych badañ i ich metaanaliz opublikowanych
w ostatnich latach nie potwierdzi³y ¿adnego
ze stawianych zarzutów w tym istnienia
zwi¹zków przyczynowych pomiêdzy szczepieniem a autyzmem, chorobami autoimmunologicznymi lub alergicznymi.
Drugi obszar, w którym obserwuje siê
ró¿nice pogl¹dów na temat szczepieñ, to
dyskusje na temat skutecznoci poszczególnych szczepionek, schematów szczepieñ, czy te¿ korzyci ekonomicznych z ich
stosowania. Dyskusje w tym drugim obszarze prowadz¹ przede wszystkim fachowcy,
a ród³em ró¿nicy pogl¹dów s¹ niejednoznaczne wyniki badañ naukowych oraz odmienna sytuacja ekonomiczno-epidemiologiczna w ró¿nych rejonach wiata. Skutkiem
tych dyskusji jest sta³y postêp w optymalizacji schematów, skutecznoci i bezpieczeñstwa szczepieñ. Coraz wiêksz¹ uwagê przyk³ada siê do lepszej zg³aszalnoci, standaryzacji definicji zdarzeñ oraz nadzoru nad
niepo¿¹danymi objawami zwi¹zanymi ze
stosowaniem szczepieñ. Obserwujemy rozwój krajowych i ponadnarodowych organizacji o zasiêgu globalnym i regionalnym, co
s³u¿y idei bezpieczeñstwa szczepieñ i przyczynia siê do lepszego zrozumienia zjawisk
zwi¹zanych ze szczepieniami.
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