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• Osiągnięcia 
• Globalne problemy chorób zakaźnych
• Odporność poszczepienna w odniesieniu 

do typów zakażeń
• Populacje szczególnie narażone – wpływ 

na zmiany w PSO
• Wyzwania

200 lat nowożytnej ery szczepień

• 1796 – szczepienie przez Edwarda Jennera przeciw 
ospie prawdziwej i początek wakcynologii; „Jennerian 
approach to vaccination” – wykorzystanie zjawiska 
odporności krzyżowej na wirus krowianki – vaccinia

• 1890 – tężec i błonica
• 1897 – dżuma
• 1926 – krztusiec
• 1932 – żółta febra
• 1954 – polio
• 1981 – HBV
• 2006 – HPV



2011-05-30

2

Wpływ szczepień ochronnych na występowanieWpływ szczepień ochronnych na występowanie

chorób zakaźnych w USAchorób zakaźnych w USA

Roitt I, PZWL,2000, str.264

Choroby, którym można zapobiec szczepieniami -
zgony dzieci przed 15 rż  (WHO, 2005)

 * 1 756 350 - Liczba zgonów w przebiegu 6 chorób
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Kraje rozwinięte

• Eradykacja – ospa prawdziwa
• Eliminacja (?) – polio (25 > 53 kraje w 2011)
• Kontrola – odra 
• Ogromny spadek zachorowań – zakażenia bakteryjne: 

błonica, tężec; zakażenia wirusowe: różyczka, świnka

• 1996: Raport WHO – „Nowe i nawracające choroby 
zakaźne” – HIV, HCV; gruźlica, krztusiec; oporność 
drobnoustrojów 
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Kraje rozwijające się

• Niedostatki szczepionek – brak ciągłości finansowania; 
głównie darowizny 

• Choroby zakaźne związane z brakiem standardów 
higieny:
> zakażenia pokarmowe – WHO: safe water supply
> zakażenia przenoszone drogą krwi 
> zakażenia okołoporodowe

• Regiony powstawania nowych epidemii chorób 
zakaźnych

Współczesne epidemie chorób zakaźnych

• „Nature”, 21.02.2008: „Global trends in emerging 
infectious diseases” (EIDs)

• EIDs pojawiają się wskutek połączenia negatywnych 
czynników społeczno-ekonomicznych, środowiskowych i 
ekologicznych  

• Retrospektywne badania 335 ognisk epidemii chorób 
zakaźnych na świecie w latach 1940-2004

• Wnioski: szczyt nowych zakażeń – lata 1980-te (HIV)
• „Hotspots”: Europa Zachodnia i Wybrzeże Wsch. USA 
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Współczesne epidemie: fakty i wnioski

• „Hotspots”: gęste zaludnienie, wielu podróżujących, 
skuteczny nadzór epidemiologiczny?

• Mapa ryzyka: epidemie przychodzą z sub- i tropików Azji 
i Afryki

• Etiologia: 80% zakaźny patogen
60% zoonozy, w tym ¾ od zwierząt dzikich (HIV, SARS) 
>ograniczyć ekspansję człowieka na tereny ich życia
20% przenoszone przez owady (komary > malaria)

> utrudnić namnażanie się owadów

> 20% EIDs globalnie koszty postępu nauki
(antybiotykooporność, zakażenia szpitalne)

Zgony w przebiegu chorób zakaźnych w 
skali globalnej

• Kraje rozwijające się: 30% przyczyn zgonów 

• Kraje UE: < 1%
> zakażenia przewlekłe
> zakażenia szpitalne 
> antybiotykooporność
> zawleczenia chorób zakaźnych z regionów 
endemicznych
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Roczny dochód na głowę

Korzystne i niekorzystne skutki szczepień

• Spadek zachorowalności i śmiertelności

• Wydatki na wcześniejszą profilaktykę chorób 
zmniejszają koszty późniejszego leczenia

• NOP: trudna społecznie akceptacja negatywnych 
następstw szczepień u zdrowych ludzi  

Czas trwania odporności poszczepiennej

• Różny czas trwania odporności > wpływ na 
epidemiologię chorób > wpływ na zmiany w PSO

• Dlaczego jedne szczepionki wzbudzają długotrwałą 
odporność, a inne wymagają podawania dawek 
przypominających?

• Pomiar odporności na podstawie miana przeciwciał, 
swoistych antygenowo komórek T

• Główna rola komórek B długotrwałej (dziesiątki lat) 
pamięci w szpiku (Crotty i wsp., J Immunol 2003, 171;4969)

• Obecność tych komórek pozwala na rezygnację z dawek 
przypominających?
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Odporność poszczepienna – ochrona przed 
zachorowaniem

• Choroby o krótkim okresie inkubacji: reaktywacja 
komórek pamięci zbyt powolna; klinicznie objawowa 
choroba pomimo wcześniejszych szczepień - epidemia 
błonicy na Ukrainie (Golaz i wsp., J Infect Dis 2000, 
181;S203)

> jeśli choroba wywołana toksyną, stały ochronny 
poziom przeciwciał (antytoksyny) niezbędny do ochrony 
> potrzeba dawek przypominających 

• Choroby o długim okresie inkubacji: czas reaktywacji  
pamięci immunologicznej wystarczający do eliminacji 
patogenu: osoby szczepione z anty-HBs <10 jm ulegały 
bezobjawowym zakażeniom z pojawieniem się anty-HBc 
(Young i wsp., J Viral Hepat 2003, 10;23, Lin i wsp., J 
Infect Dis 2003, 187;134)

Uwarunkowania skutecznego szczepienia

• Uwarunkowania szczepionki - rodzaj: żywe lub nieżywe, 
antygeny polisacharydowe lub białkowe, schemat 
podawania dawek szczepionki 

• Uwarunkowania organizmu – wiek szczepionego: 
wczesna niedojrzałość lub immunologiczne starzenie, 
immunosupresja, współistniejące choroby, różnice 
genetyczne 

Szczepienia określonych populacji –
współczesne zróżnicowanie wskazań

• Noworodki i niemowlęta
• Nastolatki
• Dorośli

> ogólne podtrzymanie odporności
> narażenia zawodowe
> style życia: podróże, IDU, seks – wielu partnerów
> warunki życia: więźniowie; bezdomni i azylanci (brak 
ubezpieczenia zdrowotnego)

• Seniorzy

• Grupy ryzyka (przewlekłe choroby, immunosupresja)
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Problemy wakcynologii: szczepienia 
najmłodszych 

• Około 3 mln noworodków umiera w przebiegu zakażeń

• Najmłodsi: słabsza odpowiedź immunologiczna na 
antygeny białkowe i brak odpowiedzi na większość 
antygenów polisacharydowych

• Silniejsza odpowiedź gdy dłuższe odstępy między 
dawkami: szczepienie w miesiącach 2-4-6 wzbudza 
wyższe miana przeciwciał niż 2-3-4; 

• Interferencja: wzrost miana przeciwciał po dawkach 
szczepionki p/wzwA koreluje z brakiem lub ze spadkiem 
miana przeciwciał od matki (Dagan i wsp., Pediatr Infect 
Dis J 2000, 19;1045)

• Szczepienia podczas ciąży

Problemy wakcynologii: szczepienia 
seniorów

• Zdolność odpowiedzi immunologicznej  obniża się z 
wiekiem > osłabienie efektu szczepień

• Immunological aging: spadek rezerwuaru komórek 
pamięci; po immunizacji niższy poziom przeciwciał, 
spadek produkcji przeciwciał o wysokim powinowactwie, 
spadek zawartości naiwnych komórek T 

• Wniosek: częściej podawać dawki przypominające 
(tężec, błonica), 

• Nowe adiuwanty wzmagające odpowiedź; szczepienia 
p/grypie - w USA 90% zgonów w przebiegu grypy 
głównie > 65rż (Heron i wsp., Natl Vital Stat Rep 2007, 55; 1)

Aktualności i najbliższa przyszłość 

• Zmiany w programach szczepień ochronnych:
> pediatryczne szczepionki skojarzone
> włączanie nowych lub unowocześnionych szczepionek o 
udowodnionej skuteczności

• Poszerzanie wskazań do szczepień dla dorosłych
> travel vaccines
> skojarzone lub poliwalentne (p/krztuścowi, p/Neisseria
meningitidis, p/Streptococcus pneumoniae)
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PSO w Polsce

• Szczepienia obowiązkowe – możliwości budżetu MZ
> obecnie brak obowiązkowych szczepień przeciw 
niektórym patogenom pomimo istnienia szczepionek

• Szczepienia zalecane – płatne z własnych środków
> umieszczenie szczepionki w PSO nakłada obowiązek 
informacji przez lekarza

• Nowoczesne szczepionki są stosowane jako szczepienia 
obowiązkowe dla grup ryzyka (ew. po NOP) i na rynku 
prywatnym

Wyzwania współczesności: ekonomia

• Rosnące koszty szczepień  

• Finansowanie przez MZ: oferta szczepionek vs 
wskaźniki epidemiologiczne vs ograniczenia budżetowe 
na cele zdrowia

• Współfinansowanie? Firmy ubezpieczeniowe? 
Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne?

• Dodatkowe źródła budżetowe poza MZ?

Wyzwania współczesności: przeciwnicy 
szczepień

• Ruchy anty-szczepionkowe i wskazywanie prawdziwych 
i nieprawdziwych negatywnych skutków szczepień: 16 
obowiązkowych szczepień do 18 mż > osłabienie układu 
odpornościowego; autyzm; NOP 

• Brak wiedzy i podsycanie lęku: rady dla rodziców jak 
uniknąć kary za niepoddanie dziecka szczepieniu; 
zwolnienia ze szczepień

• Postulaty rezygnacji ze szczepień obowiązkowych
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Problemy na przyszłość

• Najczęstsza choroba zakaźna: malaria (40% populacji 
globu żyje w strefie malarycznej)

• Trudny problem patogenów wywołujących zakażenia 
przewlekłe, zmiennych genetycznie, z integracją genomu 
do komórek gospodarza, z potencjałem onkogennym 
(HCV, HIV)

• Nowe koncepcje: 
> pobudzanie odporności szczepionką + leki 
przeciwwirusowe 
> reverse-engineering immunogens


