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Globalny sondaż dotyczący akceptacji szczepień
Larson i wsp. EbioMedicine, 2016,

 66 000 uczestników z 67 krajów
 pytano uczestników czy szczepionki są ważne,
bezpieczne, skuteczne, czy są zgodne
z ich przekonaniami religijnymi

„Budowanie zaufania
społecznego do
szczepień staje się coraz
ważniejszym problemem
zdrowotnym”

 Ogólnie ocena pozytywna ocena ale……….
 Europejczycy są najbardziej sceptycznie nastawieni do szczepień, doceniają
znaczenie szczepionek, ale mają wiele obaw związanych z ich
bezpieczeństwem (ponad 40% Francuzów)

The safer our lives become, the more
concerned we are about its safety
Ray Spier, wydawca Vaccine

Biuletyn Szczepienia ochronne w Polsce
(strona NIZP-PZH)

Informacje dotyczące szczepień w Internecie
nieprawdziwe informacje na blogach i forach internetowych
WIEDZA
SZCZEPIONKI
■ odpowiedniej jakości
■ bezpieczne
■ skuteczne
Restrykcyjna procedura rejestracji
Kontrola jakości szczepionek
Wyniki badań klinicznych
Ustawodawstwo
Wyniki badań naukowych
Publikacje naukowe
Metaanalizy
Oceny i zalecenia komitetów
naukowych/instytucji

PRZEKONANIA
TAK
NIE

SZCZEPIONKI
■ niebezpieczne
■ są przyczyną autyzmu i innych chorób
■ osłabiają odporność dziecka
■ przeładowują układ odporności
■ wywołują alergie
■ toksyczne składniki szczepionek
■ są niepotrzebne
Enigmatyczne hasła o ogromnym
przekazie emocjonalnym
„Sieć histerii i niewiedzy”
J. Pinkas, Debata o szczepieniach
PAN, czerwiec 2016

Szczepionki będąc produktami immunologicznymi, podlegają wielu
rygorystycznym wymaganiom zarówno w zakresie produkcji ,
kontroli jakości przed dopuszczeniem do obrotu oraz monitorowania
jakości i działań niepożądanych szczepionek dostępnych na rynku

Kompleksowa ocena bezpieczeństwa szczepionki,
na każdym etapie jej „życia”

Badania
laboratoryjne

Badania
przedkliniczne na
zwierzętach

Badania kliniczne
I, II, III fazy

Rejestracja

Porejestracyjne
badania kliniczne
IV fazy

Kontrola procesu
wytwarzania

Badania każdej
serii (OMCL)

Badania z rynku

Ocena
retrospektywna

Opinie naukowe
WHO, ECDC,
EMA

Komunikacja –
przekaz
informacji o
bezpieczeństwie

Nadzór nad NOP

Procedura rejestracji szczepionek - kluczowy etap
oceny bezpieczeństwa
Europejska Agencja Leków (EMA)/Urząd Rejestracji (URPLWMiPB)

 naukowa ocena wyników badań jakości, bezpieczeństwa i skuteczności
przygotowanych przez wytwórcę szczepionki przez ekspertów z różnych
dziedzin stałych komitetów naukowych EMA i grup roboczych
 badania kliniczne (faza I, II, III) prowadzone zgodnie z wymaganiami
Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) po uzyskaniu zgody Komisji ds.
Badań Klinicznych
 ocena korzyści – ryzyka (dodatkowe informacje z ECDC, WHO, FDA)
 Decyzja Komisji Europejskiej
Nowe szczepionki rejestrowane są bardzo rzadko
Prace nad szczepionką przeciw meningokokom grupy B:
2000- identyfikacja potencjalnych antygenów szczepionkowych
2000-2002- opracowanie prototypu szczepionki (innowacyjna technologia)
2010-2013 - rejestracja szczepionki

Nadzór nad bezpieczeństwem procesu wytwarzania szczepionek
(wytwórca, EDQM, Inspektorat Farmaceutyczny)
zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP - Good Manufacturing Practice
skomplikowany proces technologiczny i jego logistyka
zakres określonych badań kontroli jakości na wszystkich etapach procesu
wytwarzania, w tym materiałów wyjściowych, linii komórek oraz serii
siewnych (Ph. Eur., EDQM, EMA)

Kontrola każdej serii szczepionki
przed wprowadzeniem do obrotu przez niezależne od
wytwórcy państwowe laboratoria
(badania fizykochemiczne, zanieczyszczenia, aktywność,
bezpieczeństwo)

Seria szczepionki może być kontrolowana na różnych etapach procesu
wytwarzania nawet kilkaset razy

Kontrola jakości serii szczepionek dopuszczonych do obrotu

SERIA SZCZEPIONKI - liczba dawek szczepionki w taki sam sposób
wytworzona, przechowywana i transportowana
zasada domniemania jednorodności
wszystkich dawek w serii

wykrycie wady jakościowej obejmuje
całą serię danego produktu

 kontrola wyglądu podawanej szczepionki lub zaburzenia łańcucha
chłodniczego
 badania jakościowe
 decyzja o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu produktów, które nie
spełniają wymagań jakościowych
zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Szczepionki są najdokładniej kontrolowanymi
produktami leczniczymi

system monitorowania bezpieczeństwa szczepionek jest gwarancją
dostępności na rynku jedynie szczepionek o potwierdzonej jakości,
bezpieczeństwie i skuteczności

Bezpieczeństwo substancji pomocniczych w szczepionkach
 adiuwanty: wodorotlenek glinu, siarczan glinu, fosforan glinu, ASO4
 stabilizatory: białka, cukry
 pozostałości po procesie wytwarzania: antybiotyki, formaldehyd, aldehyd
glutarowy, białko jaja kurzego, białka drożdży
 konserwanty: tiomersal, 2-fenoksyetanol

Aktualne informacje na temat substancji pomocniczych w
Charakterystyce Produktu Leczniczego p. 6.1. Substancje pomocnicze
Szczepionki zarejestrowane w
procedurze centralnej

Toksyczność danej
substancji zależy od
przyjętej dawki a nie
od jej charakteru

Szczepionki zarejestrowane w
procedurze narodowej

Wszystkie substancje
pomocnicze występują w
szczepionkach w bezpiecznej dla
zdrowia dawce

Szczepienia osób z alergią na białko jaja kurzego
Szczepionki gdzie wirusy są
namnanażane w hodowlach
fibroblastów kurzych (np. MMR)
bezpieczne dla osób z alergią na
białko jaja kurzego

Szczepionki gdzie wirusy są
namnażane w zarodkach kurzych
(np. przeciw grypie)

bezpieczne dla osób z alergią na
białko jaja kurzego (np. pokrzywka)

 zalecenia Brytyjskiego Towarzystwa Alergologii i Immunologii Klinicznej oraz
Amerykańskiej Akademii Pediatrii

Przeciwskazanie: reakcja anafilaktyczna
Ciężkie reakcje anafilaktyczne po szczepieniach są niezwykle rzadkie
(ok. 1/1 000 000 podanych dawek)
Valander i wsp. Anaphylaxis aftre vaccination of children: review of literature and
recommendations for vaccination in child and school health services in Belgium. Vaccine 2014,
32, 3147-54. [po podaniu 7,5mln dawek szczepionek zarejestrowano 5 przypadków anafilaksji
(0,65/1 000 000 dawek)

WIEDZA: badania nie potwierdzają a wręcz wykluczają
związek pomiędzy szczepionkami a przewlekłymi
chorobami alergicznymi
Wykluczono związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy:
 astmą a szczepionką MMR: wyniki badań w grupie 18 000 dzieci do 6.ż. (ryzyko
(95%CI) ocenione na poziomie 0,8 (0,6-1,05) [De Stephano F i wsp. Ped Inf Dis J 2002, 21, 498-504];
 atopowym zapaleniem skóry a szczepionką MMR: badania EPACC, n= 2184
osoby; 12 krajów; [Gruber C. i wsp. Allergy 2008, 63, 1464-72];
 Chorzy na astmę lub alergiczny nieżyt nosa i spojówek, chorzy na atopowe
zapalenie skóry: profil bezpieczeństwa szczepionek dla dzieci i dorosłych jest
podobny jak w przeciętnej populacji [Kelso i wsp. Allergy clin immunol 2012, …; Franceschini i wsp.
Clinical and Translational Medicine, 2015, 4, 3-15]

Osoby z chorobami alergicznymi powinny być szczepione jak cała
populacja z uwzględnieniem kwalifikacji do konkretnego szczepienia i
konkretnej szczepionki

PRZEKONANIE: szczepionki wywołują
przewlekłe choroby alergiczne

Szczepienia w grupach ryzyka
pośredni dowód bezpieczeństwa szczepionek
Zalecenia dla szczepień :
- w danym okresie życia
 kobiety w ciąży
 wcześniaki
 noworodki
 osoby starsze
- w grupach ryzyka pacjentów z:
 chorobami przewodu pokarmowego
 alergią
 chorobami neurologicznymi
 zaburzeniami układu odporności
 chorych po przeszczepieniu narządu lub
komórek macierzystych szpiku

grupa ryzyka nie jest
podwyższonym ryzykiem
wystąpienia NOPów
uwzględnienie
kwalifikacji do
konkretnego szczepienia
i konkretnej szczepionki

Stanowiska towarzystwa
naukowych, instytucji
publicznych, niezależnych
organizacji pozarządowych
zajmujących się
bezpieczeństwem szczepień

„Jeżeli odważnie szczepimy chorych,
tym bardziej nie bójmy się szczepić zdrową populację”

prof. A. Radzikowski

Szczepienie kobiet w ciąży
Przeszłość: potencjalne ryzyko jakie może przynieść szczepienie
Szczepienie kobiet w ciąży jako ochrona przeciw tężcowi noworodków

Obecnie: wiele danych na temat korzyści związanych ze szczepieniem kobiet w ciąży

Zalecenia szczepień kobiet w ciąży przeciw oparte głównie na wynikach badań
obserwacyjnych potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność
szczepień przeciw
GRYPIE

KRZTUŚCOWI

ochrona noworodków w pierwszych miesiącach życia, kiedy nie
mogą być jeszcze zaszczepione, a są najbardziej narażone na
ciężki przebieg zakażenia

Przeciwskazania do podawania szczepionek żywych (1 mies. pomiędzy szczepieniem a zajściem w ciążę)
(GACVS, EMA, ACIP)

WIEDZA
W dziesiątkach badań wykluczono
związek przyczynowo-skutkowy
między szczepionką MMR a autyzmem

Gerber J.S., Offit P.A. Vaccines and autism. Clin Infect Dis, 2009, 48, 456-61.
(Medycyna Praktyczna/Szczepienia)

PRZEKONANIE
Hipoteza oparta na
pojedynczym zdarzeniu
czasowym
nie jest dowodem

Bezpieczeństwo szczepionki MMR potwierdzone wśród
dzieci należących do grupy zwiększonego ryzyka chorób ze
spektrum autyzmu (ASD) Jain A. i wsp. JAMA, 2015, 313, 1534-40
 badanie kohortowe z retrospektywnym zbieraniem danych
 liczna grupa 95 727 dzieci urodzonych w latach 2001-2007
 w tym grupa dzieci szczególnie narażonych na ASD ze względu na
predyspozycje genetyczne, ponieważ ich starsze rodzeństwo wykazywało
objawy chorób ze spektrum autyzmu
AUTYZM w grupie dzieci nieobciążonych ryzykiem ASD:
 0,7 % (56 dzieci) wśród 7735 dzieci niezaszczepionych
 0,5% (244 dzieci) wśród 45 568 dzieci zaszczepionych 2 dawkami
AUTYZM w grupie dzieci obciążonych ryzykiem ASD:
 8,6 % (23 dzieci) wśród 269 dzieci niezaszczepionych
 3,8% (30 dzieci) wśród 796 dzieci zaszczepionych 2 dawkami

Brak związku przyczynowego pomiędzy podaniem
szczepionki MMR a rozwojem ASD

Europejska Agencja Leków potwierdza bezpieczeństwo
szczepionek przeciw HPV
• 2 publikacje: związek czasowy miedzy szczepieniem a wystąpieniem
dwóch zespołów bólu i dysfunkcji autonomicznego układu nerwowego
(CRPS i POTS) u młodych kobiet
• 13.07.2015 – rozpoczęcie procedury oceny sytuacji przez ekspertów EMA
• przegląd danych naukowych dotyczących bezpieczeństwa szczepionek
HPV pod kątem występowania zespołów CRPS i POTS u młodych kobiet

05.11.2015 – opublikowano opinię,
gdzie nie potwierdzono związku
przyczynowego dla ww zespołów
chorobowych
• oba zespoły chorobowe
występują również u osób
nieszczepionych (150/1 mln kobiet
w wieku 10-19 lat

Niepożądane odczyny poszczepienne

PRZEKONANIE:
Szczepionki powodują
bardzo dużo odczynów
poszczepiennych

WIEDZA:
- po szczepionce, tak jak po podaniu innego farmaceutyku mogą
wystąpić NOP-y
- ciężkie odczyny po szczepionkach to rzadkość, natomiast ryzyko
powikłań po chorobach, przeciw którym się szczepimy, jest ogromne
- średnio 1 NOP/ 10 000 zaszczepionych
- zdecydowana większość wszystkich NOP-ów o charakterze
miejscowym
 w Polsce każdego roku w „Biuletynie Szczepienia Ochronne w Polsce” na stronie
NIZP-PZH
- charakter zgłaszanych NOP-ów
- liczba NOP-ów zgłoszonych po danej szczepionce
 w 2014 roku łącznie zgłoszono 2469 NOP-ów, w tym 70% miejscowych
 od listopada 2013r. możliwość zgłaszania NOP-ów dodatkowo za pośrednictwem
URPLWMiPB

„….rozumiem, że niektórzy rodzice
mogą mieć różne obawy dotyczące
szczepień,
ale nauka jest niepodważalna…”
B. Obama (wywiad w telewizji NBC)
ważny punkt kampanii proszczepiennej w
USA, kiedy pojawiły się przypadki odry w
lutym 2015

