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Czy po szczepieniach występują odczyny
niepożądane?
W Polsce nie zgłasza się odczynów niepożądanych
po szczepieniach…




w 2016 r. zarejestrowano w Polsce 2 341 NOP
o 483 ciężkich
o 5 poważnych
o 1807 innych
o 227, które nie zakwalifikowano jako NOP, a uznano
za jedynie zbieżne ze szczepieniem
Rocznie podaje się w Polsce ok. 7 - 10 milionów dawek
szczepionek.
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Podział niepożądanych odczynów poszczepiennych
na potrzeby nadzoru epidemiologicznego
Rodzaj NOP
Ciężki

Kryteria
zagraża życiu i może:
• wymagać hospitalizacji
• prowadzić do trwałych następstw
• kończyć się śmiercią

Poważny

duże nasilenie objawów w postaci znacznego obrzęku
kończyny, silnego jej zaczerwienienia, wysokiej gorączki,
ale:
• nie wymaga zwykle hospitalizacji
• nie powoduje trwałych następstw
• nie prowadzi do zgonu
nie ma szczególnie dużego nasilenia, a charakteryzuje się
występowaniem:
• miejscowego obrzęku kończyny
• silnego miejscowego zaczerwienienia
• gorączki

Łagodny
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Szczepienia ochronne w Polsce w 2016 r. – NIZP-PZH, GIS –
Warszawa 2017
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Szczegółowe rodzaje i kryteria niepożądanych odczynów
poszczepiennych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego

Rodzaj odczynów
Odczyny miejscowe,
w tym odczyny miejscowe
po szczepieniu BCG

Szczegółowe odczyny
• obrzęk
• powiększenie węzłów chłonnych
• ropień w miejscu wstrzyknięcia

Niepożądane odczyny
poszczepienne ze strony
ośrodkowego układu
nerwowego (OUN)

•
•
•
•
•
•
•

encefalopatia
drgawki gorączkowe
drgawki niegorączkowe
porażenie wiotkie wywołane wirusem
szczepionkowym
zapalenie mózgu
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
zespół Guillaina-Barrégo
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Szczegółowe rodzaje i kryteria niepożądanych odczynów
poszczepiennych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego
Inne
niepożądane
odczyny
poszczepienne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bóle stawowe
epizod hipotoniczno-hiporeaktywny
gorączka powyżej 39°C
małopłytkowość
nieutulony ciągły płacz
posocznica, w tym wstrząs septyczny
reakcja anafilaktyczna
reakcje alergiczne
uogólnione zakażenie BCG
wstrząs anafilaktyczny
zapalenie jąder
zapalenie ślinianek
porażenie splotu barkowego
inne poważne odczyny występujące
do 4 tygodni po szczepieniu
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Niepożądany odczyn poszczepienny


szczególne rodzaje NOP występujące przede wszystkim
po podaniu szczepionek zawierających składnik
krztuścowy





gorączka ≥40,5°C, która wystąpiła ≤ 48 h po szczepieniu
omdlenie niemowląt (zespół hipotoniczno-hiporeaktywny)
≤48 h po szczepieniu
drgawki, które wystąpiły ≤3 dni po dawce DTPw lub DTPa
nieukojony płacz trwający ≥3 h w ciągu 48 h po podaniu
DTPw lub DTPa

9

Nieukojony płacz





a raczej krzyk dziecka, które nie daje się uspokoić,
występuje w ciągu 24 godzin po podaniu szczepionki
dla jego rozpoznania konieczne jest spełnienie drugiego
warunku – objawy powinny trwać nieprzerwanie
co najmniej 3 godziny
występuje przede wszystkim po podaniu
całokomórkowej szczepionki przeciwko krztuścowi
(DTPw) z częstością 1/100 podanych dawek szczepionki
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Nieukojony płacz




także w przypadku tego NOP nie wykazano związku z
trwałymi zaburzeniami ze strony układu nerwowego,
dlatego wystąpienie tego zespołu nie stanowi
przeciwwskazania do podania kolejnej dawki
szczepionki
wraz z coraz rzadszym stosowaniem szczepionek
DTPw, zespół ten jest rzadziej obserwowany niż w
przeszłości

11

Co się może zdarzyć rzadko po szczepieniu?


reakcja anafilaktyczna - 1 przypadek/1 milion podanych
dawek
 może wystąpić po innych alergenach – pokarmach,
jadzie owadów, innych lekach, np. antybiotykach
 poradnia jest przygotowana na możliwość jej
wystąpienia
(na inne produkty reakcja wystąpi poza placówkami
ochrony zdrowia)
 poczekać w poradni 30 minut po szczepieniu
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Na co warto być przygotowanym po
szczepieniu?







odczyny miejscowe – (10-20% dzieci szczepionych)
 zaczerwienienie, obrzęk, rzadko duży > 5 cm, > 3 dni
 szczególny charakter po BCG
gorączka – poinformuj rodziców kiedy może wystąpić i
jak postępować
drgawki gorączkowe – dotyczą dzieci ze skłonnościami
do drgawek (2-3% dzieci), częściej występuję w
przebiegu chorób gorączkowych, przygotuj rodziców na
ewentualne wystąpienie
incydent hipotoniczno-hiporeaktywny (omdlenie
niemowlęce) i nieukojony płacz – rzadko po
szczepionkach bezkomórkowych
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Mity o szczepieniach i ich obalanie

Różny efekt u rozmówcy w zależności od ilości
przekazanych faktów
Cook J., Lewandowsky S.: Przewodnik obalania mitów.
Medycyna Praktyczna – Szczepienia-Wydanie Specjalne 1/2018
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Lepiej przechorować naturalnie….
szczepienie naśladuje naturalne
zakażenie i stymuluje
odporność na zachorowanie,
ale bez wywołania choroby
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Odra w EU



27 krajów zgłosiło zachorowania w marcu 2019 roku – w
tym w 22 krajach zarejestrowano 1 548 przypadków
istotny wzrost zachorowań:





Francja – 295 zachorowania w marcu w porównaniu z 209 w
lutym i 124 w styczniu
Litwa - 248 zachorowania w marcu w porównaniu z 72 w lutym i
12 w styczniu
Polska – 219 zachorowań w marcu w porównaniu z 178 w lutym
i 123 w styczniu
Bułgaria – 185 zachorowań w marcu w porównaniu z 51 w lutym
i 0 w styczniu

Odra – zapadalność na 1 mln
mieszkańców

Odra - % zaszczepionych 2. dawką
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Zachorowania na odrę w Polsce w okresie od 01.01.2019 do
15.05.2019 r.:

948

Krztusiec w Europie w 2016 r.






EU – 48 446
Austria – 1 291
Belgia – 1 325
Dania – 2 096
Niemcy – 13 437







Holandia – 5 080
Norwegia – 2 205
Polska - 6 888
Hiszpania – 4 095
Wielka Brytania – 7360
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Szczepionki i tak nie działają




czy widzimy dziś dzieci umierające na błonicę, tężec,
poliomyelitis?
ale dzisiaj zdarzają się zgony z powodu odry – umierają
dzieci nieszczepione lub niekompletnie szczepione
ciężkie postaci krztuśca obserwujemy u najmłodszych
niemowląt jeszcze nieszczepionych albo u których nie
ukończono szczepienia pierwotnego
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Szczepionki i tak nie działają




dziecko zaszczepione przeciwko zakażeniom wirusami
rota zachorowało na biegunkę rotawirusową
o szczepionki przeciwko rotawirusom mają największą
skuteczność w zapobieganiu ciężkim zakażeniom
wymagającym hospitalizacji
dziecko zaszczepione przeciwko śwince zachorowało na
świnkę
o jaki był przebieg choroby, czy wystąpiło zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie jądra,
zapalenie trzustki?
o czy dziecko wymagało skierowania do szpitala?
22
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Szczepionki i tak nie działają


szczepionki nie działają – dziecko zaszczepione
przeciwko krztuścowi zachorowało na krztusiec
 w jakim wieku zachorowało – czy było kompletnie
zaszczepione
 jeśli chorowało w wieku szkolnym – jaki był przebieg
krztuśca,
 czy z uwagi na ciężki przebieg było kierowane do
szpitala, czy wystąpiły ciężkie powikłania (np.
pobyt na OIT)
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Panie doktorze, przeczytałem ulotkę – tam opisują
straszne działania niepożądane…
Punktem wyjścia do analizy zdarzenia medycznego jako
NOP może być Charakterystyka Produktu Leczniczego
W charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) opisuje
się działania niepożądane szczepionek obserwowane na
wszystkich etapach badań klinicznych, także
porejestracyjnych, dzieląc je według częstotliwości ich
występowania na:
• bardzo częste - > 1/10 podanych dawek
• częste - >1/100 podanych dawek
• umiarkowanie częste - >1/1000 podanych dawek
• rzadkie - >1/10 000 podanych dawek
24
• bardzo rzadkie - <1/10 000 podanych dawek.
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Encefalopatia poszczepienna




objawy obejmują m.in. długotrwałe zaburzenia
świadomości, zmiany zachowania, przedłużające się
drgawki
podobne objawy w zapaleniu mózgu i encefalopatii
padaczkowej
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Encefalopatia


Encefalopatia – Kulenkampf i wsp. (Arch.Dis.Child. 1974) artykuł o 22 przypadkach dzieci, u których opóźnienie rozwoju
umysłowego i padaczka po podaniu całokomórkowej
szczepionki przeciwko krztuścowi



doniesienie wywołało lęk przed tym szczepieniem następstwem był spadek odsetka zaszczepionych przeciwko
krztuścowi dzieci w Wielkiej Brytanii z 81% do 31%



obniżenie odsetka uodpornionych dzieci doprowadziło do
ponad 100 000 zachorowań na krztusiec i 36 zgonów z
powodu tej choroby
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Encefalopatia


przeprowadzono szereg badań klinicznych dotyczących
występowania opóźnienia rozwoju umysłowego i padaczki u
dzieci po szczepieniu przeciwko krztuścowi - generalny
wniosek wskazywał, że częstość występowania tych objawów
nie różniła się znamiennie w grupie dzieci szczepionych i
nieszczepionych



rozwój technik diagnostycznych (np. badań molekularnych)
pozwolił na ustalenie przyczyn wielu takich zaburzeń
określanych w przeszłości mianem encefalopatii
poszczepiennej, a klasycznym niemalże przykładem jest
uwarunkowana genetycznie zespół Dravet
27






badaniami objęto ponad 2 mln dzieci szczepionych
w latach 1981-1995
wyszukano 452 dzieci, które były hospitalizowane
z powodu encefalopatii w ciągu 90 dni po szczepieniu
DTP lub MMR
wyłączono dzieci o znanej przyczynie encefalopatii
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iloraz szans (OR) na wystąpienie encefalopatii
w ciągu 7 dni po szczepieniu DTP w stosunku
do grupy kontrolnej wynosił 1,22 (95% CI: 0,45-3,31),
p=0,693
iloraz szans (OR) na wystąpienie encefalopatii
w ciągu 90 dni po szczepieniu MMR w stosunku
do grupy kontrolnej wynosił 1,23 (95% CI: 0,51-2,98),
p=0,647
29

Czy zwiększanie liczby szczepień w 1. r.ż. zwiększa
umieralność niemowląt?

• czerwone słupki – umieralność niemowląt na 1000 żywych urodzeń
• kolor czarny – sumaryczna liczba dawek obowiązkowych szczepień w
1. r.ż.
Mrukowicz J., Ściubisz M. : Plotki o szczepieniach.
Medycyna Praktyczna – Szczepienia-Wydanie Specjalne 1/2018
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Mit: szczepienia przeciążają układ
immunologiczny małego dziecka
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Mit: szczepienie przeciwko odrze wiąże się
ze zwiększonym ryzykiem autyzmu


badanie na grupie > 95 000 dzieci mających starsze
rodzeństwo
o ryzyko wystąpienia autyzmu u dzieci szczepionych MMR
vs nieszczepionych – 0,5% vs 0,54%
(RR: 1, 95% CI: 0,8-1,3)
o w podgrupie dzieci posiadających starsze rodzeństwo
chore na autyzm lub zaburzenia ze spektrum autyzmu –
ryzyko wystąpienia autyzmu szczepione vs nieszczepione
4,3% vs 6,5% (RR: 0,9, 95%CI: 0,6-1,3)
o czynnikiem silnie wiążącym się z zachorowaniem na
autyzm było posiadanie rodzeństwa chorego na autyzm –
czynnik genetyczny

Jain A. et al.: JAMA,2015;313:1534-40.
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