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Profilaktyka krztuśca
– bezpieczeństwo szczepionek

Krztusiec to zakażenie dróg oddechowych, które zaczyna się
łagodnym katarem, kaszlem
i zaczerwienieniem oczu. Po tygodniu kaszel nasila się, staje
się męczący, duszący. Dziecko
jest wyczerpane i apatyczne.
Wymioty i zasinienie twarzy pojawia się na końcu każdego
ataku, a jeśli wystąpią bezdechy – życie dziecka jest zagrożone. U niemowląt krztusiec
przebiega bardzo dramatycznie, wówczas dziecko wymaga
leczenia szpitalnego. Na oddziały intensywnej terapii trafiają mali pacjenci z ciężkim zapaleniem płuc, niedotlenieniem,
które często zostawia trwałe
uszkodzenie mózgu, zaburzające ich rozwój.
W wyniku zmian epidemiologicznych, zakażenie częściej
dotyczy starszych dzieci, młodzieży, dorosłych. Przebieg
choroby jest często nietypowy
i nierozpoznawalny – przez to
chory jest źródłem zakażenia
dla małych dzieci.
Na przestrzeni 50 lat, od czasu
wprowadzenia szczepieñ, czêstoœæ
zaka¿eñ bakteri¹ Bordetella pertussis znacznie spad³a, jednak ka¿dego roku na krztusiec choruje
20–40 mln osób (g³ównie dzieci),
umiera z tego powodu 200–400
tys. (g³ównie niemowlêta). Przechorowanie krztuœca nie daje odpornoœci na ca³e ¿ycie. Od ok. 40
lat krztusiec by³ chorob¹ ustêpu-

j¹c¹ w krajach, które wprowadzi³y
masowe szczepienia. Polska do³¹czy³a do tych krajów w 1960 r.,
wprowadzaj¹c szczepionkê skojarzon¹ przeciwko b³onicy, tê¿cowi
i krztuœcowi DTPw do stosowania
w 1. i 2. roku ¿ycia. Od 1952 r.
sporadycznie stosowano równie¿
szczepionkê monowalentn¹ przeciwko krztuœcowi (Pw).
W Polsce w ostatnich latach obserwuje siê wzrost liczby zachorowañ na krztusiec, które w du¿ej
mierze dotycz¹ dzieci powy¿ej 5.
roku ¿ycia, po pe³nym cyklu szczepieñ szczepionk¹ DTPw. Przypuszcza siê, ¿e za wzrost zachorowalnoœci odpowiedzialny jest spadek
odpornoœci poszczepiennej, co jest
wynikiem niepodawania dawek
przypominaj¹cych szczepionki (wg
obowi¹zuj¹cego szczepienia ostatnia dawka przypominaj¹ca podawana jest w 16.–18. mies. ¿ycia);
odpornoœæ po szczepieniu krztuœca
po ok. 5 latach wygasa.
W krajach Europy Zachodniej
za jedn¹ z przyczyn wzrostu zachorowañ na krztusiec uwa¿a
siê czêste zwolnienia dzieci ze
szczepienia szczepionk¹ DTPw
w obawie przed wyst¹pieniem
niepo¿¹danych objawów ze strony uk³adu nerwowego, które
przypisywane s¹ komponencie
krztuœcowej.
Ka¿dy z objawów niepo¿¹danych ³¹czymy œciœle ze szczepionk¹ DTP (rzeczywisty=prawdziwy), jeœli wyst¹pi w ci¹gu 72
godz. po iniekcji i nie ma innej
przyczyny. Jeœli wyst¹pi w ci¹gu
nastêpnych czterech dni, wówczas uwa¿any jest za prawdopodobny po szczepieniu.

Wzrost temperatury cia³a do
38,5°C i odczyny miejscowe (bolesnoœæ, obrzêk, rumieñ w miejscu podania) to odczyny ³agodne, wystêpuj¹ najczêœciej i dotycz¹ 10–50 proc. szczepionych.
Odczyny powa¿ne: drgawki,
zespó³ hipotoniczny (w krótkim
czasie po szczepieniu dziecko staje siê wiotkie i areaktywne, objawy ustêpuj¹ samoistnie nie pozostawiaj¹c trwa³ych nastêpstw),
nieprzerwany p³acz (p³acz na
wysokich tonach przez 3 lub wiêcej godz. w ci¹gu 48 godz. od podania szczepionki), odczyny anafilaktyczne (zdarzaj¹ siê u 2/100
tys. szczepionych dzieci), encefalopatia (w ci¹gu 7 dni; choroba
degeneracyjna OUN, definiowana jest jako powa¿ny, ostry, niewyt³umaczalny innymi przyczynami stan, który manifestuje siê
zaburzeniami œwiadomoœci oraz
ogniskowymi lub uogólnionymi
drgawkami, a objawy nie ustêpuj¹ w ci¹gu 24 godz.), ropieñ ja³owy (nieznane pochodzenie) lub
bakteryjny (zanieczyszczenie)
w miejscu iniekcji jest rzadkoœci¹:
6–10/1 mln.
W latach 80. wobec problemu
nieszczepienia dzieci i wzrostu zachorowalnoœci na krztusiec, zwrócono uwagê na, ju¿ wczeœniej znan¹, szczepionkê acelularn¹, czyli
bezkomórkow¹ krztuœca [2, 3].
Bezkomórkowe szczepionki
przeciw krztuœcowi (acelularne)
zawieraj¹ jeden lub wiêcej antygenów pochodz¹cych z bakterii
Bordetella pertussis (tab. 1.).
Obecnie na œwiatowym rynku dostêpne s¹ szczepionki 1-, 2-, 3-, 4i 5-antygenowe.
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Szczepionka

Tab. 1.
Antygenny
B. pertussis
zawarte
w szczepionkach
acelularnych

Inaktywowana
toksyna
krztuœcowa

Hemaglutynina
w³ókienkowa

X

2-sk³adnikowa

X

X

3-sk³adnikowa

X

X

X lub

typ 2/3

4-sk³adnikowa

X

X

X

typ 2

5-sk³adnikowa

X

X

X

typ 2 i 3

Porównanie składu
i reaktogenności acelularnej,
3-składnikowej szczepionki
przeciw krztuścowi = Infanrix
ze szczepionkami DTPw

Z 30 IU anatoksyny b³oniczej,
Z 40 IU anatoksyny tê¿cowej,
Z 4–12 IU zawiesiny pa³eczek
krztuœca
INFANRIX-DTPa
Z 30 IU anatoksyny b³oniczej,
Z 40 IU anatoksyny tê¿cowej,
Z 25 mcg anatoksyny krztuœcowej,
Z 25 mcg hemaglutyniny
w³ókienkowej,
Z 8 mcg pertaktyny

W zale¿noœci od liczby i rodzaju antygenów ró¿ni¹ siê one immunogennoœci¹ i reaktogennoœci¹
[4]. Mniej antygenów – mniejsza
reaktogennoœæ, ale równie¿ s³absza ochrona przed zachorowaniem. Zarejestrowane w Polsce
acelularne szczepionki przeciw
krztuœcowi s¹ 1- (DTaP i DTaPIPV; SSI), 3- (Infanrix-DTPa, Infanrix-IPV-Hib, Infanrixx penta,
Infanrix hexa; GSK) i 5-sk³adnikowe (Tripacel, Hexavac; AvP)
[5]. Szereg prac sugeruje, i¿
szczepionki 1- i 2-antygenowe
(bez pertaktyny) jedynie ³agodz¹
objawy choroby, a nie chroni¹
przed zachorowaniem [6–8].
Rodzaj odczytu

Obydwa rodzaje zawieraj¹
anatoksynê b³onicz¹ i tê¿cow¹.
DTP zawiera zabite ca³e pa³eczki
krztuœca, natomiast 3-sk³adnikowe szczepionki – 3 podstawowe
antygeny krztuœcowe najbardziej
odpowiedzialne za patogennoœæ
bakterii (tab. 2.).
Schmitt, z oœrodka w Niemczech [9], zbada³ bezpieczeñstwo
3-sk³adnikowej, acelularnej szczepionki poprzez analizê czêstoœci
wystêpowania niepo¿¹danych objawów poszczepiennych po podaniu szczepionki Infanrix 22 505
zdrowym dzieciom w wieku 3,
4 i 5 mies. (67 tys. dawek = szczepienie pierwotne). W objêtej badaniem grupie dzieci, 9 przypadków
nag³ej œmierci ³ó¿eczkowej nie ma
zwi¹zku ze szczepieniem. Zgony
mia³y miejsce póŸniej ni¿ 7 dni od
szczepienia (8–90 dni). Nie obserwowano powa¿nych chorób wyDTPw

DTPa

brak zwi¹zku przyczynowego

0/67 000

ostre choroby neurologiczne

1/110 000

0/67 000

powik³ania neurologiczne

1/310 000

0/67 000

drgawki gor¹czkowe

1/1 750

0/67 000

zespó³ hipotencyjno-hiporeaktywny

1/1 750

1/67 000

1/146

1/1 250

zespó³ nag³ej œmierci ³ó¿eczkowej

Tab. 3.
Odczyny
niepo¿¹dane po
7 dniach
od szczepienia
pierwotnego
szczepionk¹
DTPw i I N F A N R I X - D T P a
(liczba odczynów/liczba
dawek szczepionki)

Aglutynogen
rzêskowy
typ 2 i 3

1-sk³adnikowa

DTPw

Tab. 2.
Zawartoœæ
antygenów
w szczepionkach
DTPw
i INFANRIX-DTPa

Pertaktyna

temp. >39,5oC

(Heinz J. Schmitt, et al. J Pediatr. 129: 695–701)
(Œrodkowa kolumna: œrednia czêstoœæ niepo¿¹danych odczynów po DTPw)

2 przewodnik
lekarza

nikaj¹cych z trwa³ego uszkodzenia mózgu lub œmierci mózgu, zale¿nych od szczepienia (20 przypadków ostrych chorób neurologicznych=0,03 proc. nie mia³o
zwi¹zku czasowego ze szczepieniem i po rocznej obserwacji wykryto inne podstawowe przyczyny
czterech przypadków MPDz,
dwóch przypadków zespo³u Westa i dwóch przypadków padaczki
grand mal). Drgawki uogólnione
lub ogniskowe wyst¹pi³y w 20
przypadkach, ale wszystkie mia³y
miejsce póŸniej ni¿ 7 dni po szczepieniu (20 przypadków drgawek
0,03 proc.).
Zespó³ hipotensyjno-hiporeaktywny (H-H) wyst¹pi³ u jednego
dziecka 3 min po podanej dawce
szczepionki Infanrix. Objawy te
ust¹pi³y samoistnie, nie pozostawiaj¹c nastêpstw. Nastêpne dawki szczepionki podawane temu
dziecku pozbawione by³y komponenty krztuœca.
Spoœród 35 gor¹czkuj¹cych
dzieci jedynie u 6 wzrost temperatury mia³ miejsce w pierwszych
trzech dobach po szczepieniu.
Powszechnie wystêpuj¹ce odczyny miejscowe (rumieñ 19,1
proc., obrzêk – 12,1 proc. w miejscu podania szczepionki) wystêpuj¹ rzadziej po szczepionce Infanrix ni¿ po DTPw. Ogólnie odsetek niepo¿¹danych odczynów
poszczepiennych w tej grupie
dzieci wyniós³ 0,23 proc. (tab. 3.).
Polskie badanie (Tomaszunas-B³aszczyk J.) objê³o 2 400
niemowl¹t po szczepieniu DTP
(DTPw). Wyniki badania wskazuj¹ na znaczn¹ reaktogennoœæ
badanej szczepionki, czego dowodem jest wyst¹pienie niepo¿¹danego odczynu u co 50. zaszczepionego dziecka. Mówi¹c o NOP
nie nale¿y generalizowaæ danych
jedynie liczbowo. Inaczej nale¿y
traktowaæ odczyny miejscowe
i gor¹czkê, a inaczej drgawki czy
zespó³ H-H, które wystêpowa³y
dosyæ czêsto (odpowiednio:
1/1171 i 1/781). W powy¿szej
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Bernstein H. porównuje reaktogennoœæ szczepionki Infanrix
i DTPw (Lederle) u poddanych
szczepieniu uzupe³niaj¹cemu 156
zdrowych dzieci (15.–18. mies.
¿ycia). 2/3 z nich otrzyma³o Infanrix, 1/3 – DTPw. Powszechne odczyny to rumieñ i obrzêk w miejscu po szczepieniu. Objawy te wystêpowa³y 2–7 razy czêœciej po
DTPw ni¿ po szczepionce Infanrix. W grupie dzieci szczepionych
DTPw odnotowano równie¿ wiêcej niepo¿¹danych objawów ogólnych (2–10 razy czêœciej). ¯aden
z tych objawów nie by³ przeciwwskazaniem do kontynuacji szczepienia [11] (tab. 5. i 6.).
Paula Annunziato (Rochester
– USA) [12] objê³a badaniem 172
zdrowych dzieci w wieku 4–6 lat,
celem porównania reaktogennoœci Infanrixu i DTPw. Szczepienie podstawowe u ka¿dego z nich
wykonano szczepionk¹ DTPw
firmy Lederle. Szczepionka ta
w USA zarejestrowana jest dla
dzieci do 6. roku ¿ycia. Infanrix
zastosowany jako szczepienie
przypominaj¹ce by³ odpowiedzialny za znacznie mniejszy odsetek odczynów niepo¿¹danych
w postaci gor¹czki, bólu, rumienia w miejscu podania w porównaniu z DTPw (ryc.).
Przedstawione prace porównuj¹ce reaktogennoœæ acelularnej, 3sk³adnikowej szczepionki przeciw
krztuœcowi i DTPw pokazuj¹, ¿e
obydwie odpowiedzialne s¹ za
niepo¿¹dane odczyny poszczepienne jednak o ró¿nym nasileniu.
Znamiennie ró¿na reaktogennoœæ
obydwu rodzaju szczepionek uwa-

Rodzaj odczytu

Odsetek

Czêstoœæ wystêpowania
wœród zaszczepionych

temperatura >38,6oC

0,7

1:146

odczyny miejscowe o œrednicy >10 cm

0,7

1:138

reakcje alergiczne

0,3

1:335

ci¹g³y p³acz

0,7

1:130

drgawki

0,08

1:1 171

epizod hipotensyjno-hiporeaktywny

0,13

1:781

2

1:50

niepo¿¹dane odczyny poszczepienne ogó³em

Tomaszunas-B³aszczyk J. Niepo¿¹dane odczyny poszczepienne w Polsce po wybranych szczepieniach
objêtych kalendarzem szczepieñ ochronnych

Objawy

DTPw

INFANRIX-DTPa

ból

67 proc.

33 proc.

p³acz przy poruszaniu ramieniem

38 proc.

5 proc.

rumieñ

45 proc.

23 proc.

rumieñ >10 mm

31 proc.

5 proc.

obrzêk

24 proc.

14 proc.

obrzêk >10 mm

15 proc.

7 proc.

Bernstein H, et al. Pediatrics 1994; Vol. 93, No. 4

INFANRIX
proc.

Objawy

DTPw
proc.

p

temp. >38oC

2

20

<0,001

rozdra¿nienie

34

69

0,001

p³acz

3

13

0,001

sennoœæ

9

24

0,001

brak ³aknienia

9

20

0,047

Bernstein H, et al. Pediatrics 1994; Vol. 93, No. 4

Tab. 4.
Rodzaje odczynów
i ich czêstoœæ
po szczepieniu
szczepionk¹ DTPw
w Polsce

Tab. 5.
Miejscowe objawy
niepo¿¹dane 72 godz.
po podaniu dawki
uzupe³niaj¹cej
(DTPw
i INFANRIX-DTPa)

Tab. 6.
Ogólne objawy
niepo¿¹dane
72 godz. po podaniu
dawki uzupe³niaj¹cej
(DTPw
lub INFANRIX-DTPa)

DTPa (n=115)

50

DTPw (n=57)
proc. szczepionych

pracy badano czêstoœæ niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych
po powszechnie stosowanych
szczepionkach w Polsce. Najbardziej reaktogenna okaza³a siê
szczepionka DTP, a odsetek niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych w tej grupie dzieci
wyniós³ 2 proc. [10] (tab. 4.).

40
30
20
10
0
temp.
>36oC

rozdra¿nienie

rumieñ obrzêk ból ≥2 sennoœæ brak
>10 mm >10 mm stopnia
apetytu
objawy niepo¿¹dane

Annunziato PW et al. Arch Pediatr Adolesc Med, May 1994; Vol. 148
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Ryc.
Porównanie
reaktogennoœci
DTPw
i INFANRIX-DTPa
u dzieci w wieku
4–6 lat (dawka
przypominaj¹ca)
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Szczepionki pe³nokomórkowe = zabite
aglutynogeny, fimbrie, pertaktyna,
toksyna krztuœcowa, hemaglutynina
w³ókienkowa, cyklaza adenylowa,
cytotoksyna tchawicza, toksyna
dermatolityczna, lipopolisacharydy,
czynnik kolonizuj¹cy tchawicê, wydzielina
typ III, surowiczy czynnik oporowy,
1 414 endortoksyn
Tab. 7.
Antygeny
w szczepionkach
przeciw krztuœcowi

Szczepionki acelularne
antygeny krztuœca 1–5

runkowana jest liczb¹ antygenów
zawartych w ka¿dej z nich. Pe³nokomórkowa zabita szczepionka
zawiera pe³ny panel antygenów
krztuœcowych: aglutynogeny, fimbrie, pertaktynê, toksynê krztuœcow¹, hemaglutyninê w³ókienkow¹,
cyklazê adenylow¹, cytotoksynê
tchawicz¹, toksynê dermatolityczn¹, lipopolisacharydy, czynnik kolonizuj¹cy tchawicê, surowiczy
czynnik oporowy, wydzielinê typ
III i 1 414 endotoksyn. Wiêkszoœæ
z tych antygenów, w tym endotoksyny, ma silne dzia³anie neurotropowe. Szczepionka 3-sk³adnikowa zawiera 3 antygeny krztuœca,
które w pe³nym stopniu chroni¹
przed zachorowaniem, ale równie¿ odpowiedzialne s¹ za pojedyncze niepo¿¹dane odczyny poszczepienne, które wystêpuj¹ 7–10
razy rzadziej ni¿ te po szczepionce
pe³nokomórkowej [13] (tab. 7.).
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