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i Chorób Metabolicznych Kości UMB

Co zawierają szczepionki?

• Vaccine Excipient & Media Summary / Excipients Included in U.S.
Vaccines, by Vaccine / Updated September 2013
• Vaccine Excipient & Media Summary /Excipients Included in U.S. Vaccines,
by Vaccine / Last Updated September 2015
•

All information was extracted from manufacturers’ package inserts,
current as of January 6, 2017.

http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/u
cm093833.htm

Adjuwanty
• Adiuwant (łac. adiuvare – pomagać, wzmacniać) – substancja
powodująca wzmocnienie poszczepiennej odpowiedzi odpornościowej
na podany antygen.
• Termin adiuwant został wprowadzony w 1926 roku przez Gastona
Ramona
• Idealny adiuwant nie powinien wywoływać odpowiedzi swoistej
względem siebie
• Adiuwanty można podzielić na adiuwanty pochodzenia
• bakteryjnego (np. kompletny adiuwant Freunda, Mycobacterium BCG,
lipid A], dipeptyd muramylowy czy endotoksyna)
oraz
• niebakteryjnego (wodorotlenek glinu, fosforan glinu fosforan wapnia
witamina A, ISCOM, MF-59 liposomy).
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adiuwant_(immunologia)

Czy adiuwanty mogą powodować wystąpienie
autoimmunizacyjnej lub autozapalnej reakcji ?

Niepożądane odczyny poszczepienne charakterystyczne dla
szczepionki p/odrze, różyczce, śwince
świnka/MMR
komponent
świnkowy

aseptyczne zapalenie opon mózgowordzeniowych oraz mózgu (szczep Krabe 1/11000)

3 dni do 2tyg

odra/MMR
komponent
odrowy

drgawki gorączkowe 1/3000
trombocytopenia 1/30000
encefalopatia 1/1000000
anafilaksja 1/1000000
ostra reakcja alergiczna 1/100000
poronny zespół odropodobny 1/60

6-12 dni
15-35 dni
0-72 godz.
0-1 godz.
0-2 godz.
5-14 dzień

różyczka/MMR
komponent
różyczkowy

zespół różyczkopodobny

14-16 dzień

MMR brak
potwierdzenia
epidemiologicznego

cukrzyca insulinozależna, poprzeczne zapalenie rdzenia, z. GuillainBarre, głuchota

Częstość powikłań po zachorowaniu i NOP po szczepieniu
na przykładzie odry, świnki i różyczki

Po zachorowaniu

Po szczepieniu

Drgawki

1 : 200

1: 1000

Zapalenie mózgu lub opon
mózgowo-rdzeniowych

1 : 200

< 1: 1 mln

Zaburzenia krzepnięcia
krwi

1: 3 000

1 : 22 000

SSPE – podostre
stwardniające zapalenie
mózgu

1 : 8000 (< 2 r.ż.)

0

1 : 2500 do 1 : 5000

0

Zgon

(w zależności od wieku)

Szczepionki które zawierają sole glinu
/dane z ChPL/
• Infanrix IPV+Hib (0,5 mg Al³+)
• Boostrix-IPV wodorotlenek glinu (0,3 mg Al³+) /fosforan glinu (0,2 mg Al³+ )
• DTP, DT, dTaP, T
nie więcej niż 0,7 mg Al³+
•
•

Pentaxim (0,3 mg Al³+)
Hexacima (0,6 mg Al³+)

•
•
•
•

Prevenar 13 fosforan glinu (0,125 mg Al³+ )
Synflorix (0,5 mg Al³+).
Meningitec (0,125 mg Al³+ )
NeisVac C (0,5 mg Al³+).

• Bexsero

(0,5 mg Al³+).

• Gardasil hydroksyfosforanosiarczanie glinu (0,225 mg Al³+ ).
• Euvax (0,25 mg Al³+).
• Engerix (0,5 mg Al³+).

Aluminium – jaka dawka jest bezpieczna dla zdrowia?
• Zakłada się, że maksymalna dopuszczalna dawka glinu spożywana przez
dorosłego człowieka wynosi 60 mg na dobę
•

średnia dawka glinu przyjmowana przez dorosłego człowieka z
pożywieniem w ciągu dnia wynosi ok. 45 mg na dobę.
• maksymalna dawka aluminium w szczepionce
wynosi 1,25 mg.
• Normy zawartości aluminium w szczepionkach są bardzo restrykcyjne
i znacznie niższe od zakładanej przez WHO dawki.
• WHO określa, że dopuszczalna dawka przyjmowanego doustnie
aluminium wynosi 1 mg/kg masy ciała/dobę.
dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH
Aleksandra Gołoś, Anna Lutyńska, Adiuwanty glinowe w szczepionkach – aktualny stan
wiedzy www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/pobierz-artykul?id=2027 04.05.2016 11:46

Aluminium – jaka dawka jest bezpieczna dla zdrowia?

• Zakładając, że przeciętne niemowlę w momencie przyjścia na
świat waży ok. 3 kg, to nawet przy szczepionce zawierającej
glin podanej w pierwszej dobie życia, norma zawartości
aluminium nie może być przekroczona.
• Podobnie nieuzasadnione są obawy dotyczące niekorzystnego
działania glinu wynikające z podania kolejnych szczepionek
zawierających glin w ciągu pierwszych miesięcy życia dziecka2.
dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH.
Aleksandra Gołoś, Anna Lutyńska, Adiuwanty glinowe w szczepionkach – aktualny stan wiedzy
www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/pobierz-artykul?id=2027 04.05.2016 11:46

Adiuwanty występujące w szczepionkach…glin
Efekt depot
• Powoduje powolne uwalnianie antygenu do komórek prezentujących
antygen

• Aktywacja komórek dendrytycznych - działanie na lipidy błonowe solami
glinu - indukują aktywację i zwiększają poziom wydzielania chemokin w
miejscu wstrzyknięcia.
• Sole na bazie aluminium mogą zmienić strukturę lipidów błony
komórkowej komórek dendrytycznych.
• Inflamasomy NLRP3
• Kwas moczowy zwiększa efekt działania adiuwantu / glin/
wzrost kwasu moczowego - zwiększenie poziomu MHC klasy II
w monocytach IL-4
• Wzrost stężenia IgE w osoczu

Czy adiuwanty mogą powodować wystąpienie
autoimmunizacyjnej lub autozapalnej reakcji ?

2011 rok ASIA syndrom – autoimmunizacyjny / autozapalny

zespół objawów indukowany adiuwantami szczepionkowymi

Yehuda Shoenfeld

Czy adiuwanty mogą powodować wystąpienie
autoimmunizacyjnej lub autozapalnej reakcji ?

Kryteria duże zespołu ASIA
Ekspozycja na bodźce zewnętrzne wystąpieniem objawów
klinicznych .
(infekcja, szczepionka, adiuwant, fragment bakterii, DNA, silikon)

„Typowe" objawy kliniczne:
1. Bóle mięśni, zapalenie mięśni lub osłabienie mięśni
2. Bóle stawów i / lub zapalenie stawów
3. Chroniczne zmęczenie, zaburzenia snu
4. Objawy neurologiczne (szczególnie związane z
demielinizacją)
5. Upośledzenie funkcji poznawczych, utrata pamięci
6. Gorączka , suchość w ustach
7. Usunięcie czynnika sprawczego powoduje poprawę
8. Biopsja zajętych narządów

Kryteria małe zespołu ASIA
1. Pojawienie się autoprzeciwciał lub przeciwciał
ukierunkowanych na dany adiuwant ,
RF, ANA, ANCA, anty-Sm, anty-RNP, anty-SSA / Ro, anty-SSB / p/tarczycowe/

2. Inne objawy kliniczne (np. zespołu jelita drażliwego)
3. Specyficzne HLA (tj. HLA DRB1, HLA DQB1)
4. Rozwój chorób autoimmunologicznych
(TRU, SM, zespół Sjoergrena, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy,
autoimmunologiczne zapalenie wątroby itp.)

Proponowane kryteria diagnostyki zespołu ASIA :

Należy ustalić co najmniej dwa duże /główne
lub
jeden większy i dwa małe kryteria do celów diagnostycznych

Kliniczne zespoły ASIA

Zespół chorobowy Zatoki Perskiej
/Gulf War Syndrome/

Zespół chorego budynku
/ Sick Building Syndrome / (SBS)
Choroba związana z implantami silikonowymi piersi
/siliconosis /

Zespół makrofagowego zapalenia mięśniowopowięziowego
/Macrophagic Myofasciitis Syndrome / (MMF),

Zespół chorego budynku / Sick Building Syndrome / (SBS)

• Termin SBS, powstał w połowie lat siedemdziesiątych
"chory budynek" to taki, w którym co najmniej 20% mieszkańców
zgłasza objawy zdrowotne i dyskomfort pozostając w tym budynku
i poprawę po opuszczeniu go
zgłaszane przez osoby żyjące w nowoczesnych budynkach /prywatne domy,
miejsca pracy i szkoły /wilgoć i pleśń w budynkach użyteczności publicznej/

•

objawy ze strony układu oddechowego, astma, infekcje
układu oddechowego
• główny powód : słaba jakość powietrza w pomieszczeniach
/klimatyzacja – źródło mikrobiologicznego zanieczyszczenie
i rozproszenie chemikaliów

Zespół chorego budynku / Sick Building Syndrome / (SBS)

• 1984 r. WHO - do 30% budynków na całym świecie spełniało
te kryteria:
• natura zanieczyszczeń, intensywność i czas trwania narażenia
wpływ na układ odporności
objawy kliniczne choroby związane z budynkami :
• zazwyczaj obserwowane : bóle głowy, bóle stawów,
zmęczenie, senność, podrażnienie oczu i gardła, przekrwienie
nosa, duszność lub astma, nudności, wysypki skórne, zawroty
głowy, zaburzenia snu .
• a ponadto, w odniesieniu do proponowanych kryteriów
diagnostycznych ASIA, obecność autoprzeciwciał
skierowanych do podejrzanego adiuwantu

Zespół makrofagowego zapalenia
mięśniowo-powięziowego
• W 1998 r. Gherardi opisał nową zapalną miopatię o nieznanej
przyczynie o nazwie
Macrophagic myofasciitis syndrome MMF charakteryzującą się
patognomonicznymi zmianami histologicznymi: infiltracja
makrofagów , deponowanie w mięśniach glinu bez zniszczenia
włókien mięśniowych
• Nietypowa miopatia zapalna po szczepionce
• Stwierdzona wyłącznie u dorosłych z rozproszonym bólem
stawów, bólem mięśni i astenią/
poza tym
objawy przewlekłego zmęczenia, gorączka, pogorszenie
pamięci

• Zwracano uwagę na związek pomiędzy MMS a:
- częstością występowania HLA-DRB1 * 01
- szczepieniem przeciwko WZW typu B lub A lub toksoidem
tężcowym - wszystkie zawierające wodorotlenek glinu jako
adiuwant.
• Zgłoszono mniej niż 15 przypadków MMS u dzieci ; 7 w wieku
poniżej 3 lat,
Tylko 3 dzieci w biopsji mięśnia czworogłowego miało typowe
dla MMF zmiany. Wszystkie dzieci rozwijały hipotonię
WNIOSEK : pomimo szerokiego stosowania szczepionek w
populacji wieku dziecięcego MMF jest bardzo rzadko
obserwowany u dzieci
Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants (ASIA): clues and pitfalls
in the pediatric background Immunol Res (2014) 60:366–375

Zespól chorobowy Zatoki Perskiej /Gulf war syndrome
• Zły stan zdrowia zgłaszany przez żołnierzy rozmieszczonych w
trakcie działań wojennych w Zatoce Perskiej i Jugosławii
/ 1991 r /
• Objawy chorobowe: między zespołem stresu pourazowego
a innymi objawami sugerującymi bezpośredni wpływ na układ
odpornościowy wielu czynników zewnętrznych
/ wielu leków profilaktycznych, narażenia na chemiczne lub
biologiczne środki bojowe, dym z ropy naftowej, pożary, piasek
pustyni, mykotoksyny i inne neurotoksyn y bakteryjne
rozszczepione związki uranu/

Zespól chorobowy Zatoki Perskiej /Gulf war syndrome
Najbardziej typowe objawy w GWS to było prawdopodobnie :
• chroniczne zmęczenie - zaburzenia snu /częste pobudzenie
niedotlenienie
• złe samopoczucie, bóle mięśniowe, bóle głowy, ataksja
• biegunka , zaburzenia czynności pęcherza moczowego,
• bóle stawów gorączka
Uwzględniono również irackie dzieci cierpiących na nietypowe
objawy /zaburzenia rozwojowe / ale niewiele jest informacji
dotyczących objawów pediatrycznych GWS

Zespól chorobowy Zatoki Perskiej /Gulf War Syndrome
• Biorąc pod uwagę ogólnie dostępne dane, są potrzebne dalsze
badania w celu wyjaśnienia faktycznych przyczyn GWS
•
•
•
•

czy ilość szczepień wykonywanych w czasie wojny ?
czy narażenie na działanie czynników środowiska ?
czy "stresujące" zdarzenia ?
czy suma wszystkich czynników i w jakim stopniu ?

Najczęściej zgłaszane / wspólne objawy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

bóle mięśni, stan zapalny mięśni
bóle stawów
objawy neurologiczne
gorączka, suchość w ustach
zmiany/ zaburzenia poznawcze.
obecność objawów przewlekłego zmęczenia –
chronic fatigue syndrome

Rosenblum H, Shoenfeld Y, Amital H. The common immunogenic etiology of
chronic fatigue syndrome: from infections to vaccines via adjuvants to the
ASIA syndrome. Infect Dis Clin North Am 2011;25:851e63.

ASIA - genetyka
Opis przypadków pacjentów z ASIA sugeruje indywidualną
podatność genetyczną
/ obecnie brak badań dotyczących tła genetycznego z wyjątkiem
MMF /
Zespół MMF obserwowany po zastosowaniu szczepionek, w
których był glin, był związany z HLA II Allel DRB1 * 01

Guis S, Pellissier JF, Nicoli F et al. HLA-DRB1*01 and macrophagic myofasciitis. Arthritis
Rheum. 46(9), 2535–2537 (2002).

ASIA / GSW - genetyka
• Wykazano, że weterani z GWS mają niski poziom enzymu
paraozonazy-1 (PON1).
• Gen regulujący PON1 sprawia, że niektóre osoby są bardziej
wrażliwe na insektycydy i czynniki neurotoksyczne.
Efekt neurotoksyczności pestycydów jest podobny do opisanych
w GWS
Polimorfizm PON1 może być istotnym czynnikiem
przyczyniającym się do zwiększonej podatności genetycznej
• na toksyczność fosforoorganiczną u niektórych żołnierzy u
który stwierdzono GSW
Mackness B, Mackness MI, Arrol S, Turkie W, Durrington PN. Effect of the molecular
polymorphisms of human paraoxonase (PON1) on the rate of hydrolysis of paraoxon. Br.
J. Pharmacol. 122(2), 265–268 (1997).

ASIA /zespół implantów silikonowych - genetyka
• Pacjenci, którzy rozwinęli stan zapalny mięśni po implantach
silikonowych mają zwiększoną częstość występowania HLADQA1 * 0102 oraz z HLA DQ2 i DRW53

• W przeciwieństwie do innych badań pacjentów (rasa
kaukaska) z twardziną i implantami silikonowymi i samą
twardziną nie stwierdzono różnic w zakresie częstości
występowania tych alelli i p/ciwciał p/ centromerom

ASIA ….a … autoimmunizacja
Zmiana systemu odpornościowego gospodarza
• poliklonalna aktywacja komórek B
• wpływ na odporność komórkową - wpływ na komórki
regulujące układ immunologiczny
• wpływ na przeciwciała indukowane przez wirusy
• molekularna mimikra
• rozprzestrzenianie się epitopów / cieć antyidiotypowa
• zmiana antygenu gospodarza /ekspresja antygenów
rodzinnych HLA
• modyfikacja antygenów powierzchniowych
• indukcja nowych antygenów
• Interakcja z receptorami typu Toll (TLR)
• translokacja antygenu
• uwalnianie cytokin zapalnych

ASIA dane literaturowe
systematyczny przegląd literatury w celu zbadania ciężkich
przypadków ASIA.
/publikacje PubMed, EMBASE, MEDLINE i Cochrane
z lat 2011-2016/

• obejmował 4479 przypadków ASIA (w tym 11 zgonów),
• czas od ekspozycji do ciężkiej manifestacji wynosił
od 2 dni do 23 lat

ASIA dane literaturowe
• We wszystkich 80 publikacjach omawiających ASIA poddano
systematycznej analizie ciężkie przypadki ASIA, nie znajdując
żadnego związku z miedzy takimi szczepieniami jak szczepienie
przeciwko HPV, szczepienia przeciwko wzw typu B czy grypie a
rozwojem ciężkich objawów klinicznych.
• Również systematyczny przegląd badań patomechanizmu ASIA
nie wyjaśnił żadnego mechanizmu leżącego u podstaw
adiuwantowej teorii ASIA

ASIA dane literaturowe
• Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa Szczepień WHO w
Genewie wielokrotnie sprawdzał bezpieczeństwo stosowania
adiuwantu – soli glinu, począwszy już od 1990 r.
• Wykonywana biopsja mięśnia dwugłowego u wielu pacjentów
po podaniu szczepionki przeciwko wzw typu B, wykazywała
zlokalizowane zmiany - makrofagowe zapalenie mięśnia
(MMF) zawierające sole glinu.
• Chociaż miejscowe zmiany MMF są wyraźnie związane ze
szczepieniem wśród niektórych pacjentów, którzy otrzymali
szczepionkę zawierającą glin to nigdy nie został naukowo
udowodniony związek z objawami ogólnoustrojowymi.

Podsumowanie

W literaturze znajdujemy opisy przypadków chorób
ogólnoustrojowych i autoimmunizacyjnych związanych z
szczepionkami lub innymi czynnikami zewnętrznymi : infekcje
silikon , ciekła parafina , olej opracowywane i rozpowszechniane
przez tę samą grupę naukowców, głównie autorstwa Yehudy
Shonfelda.
Jednak jak dotąd nie wykazano związku przyczynowoskutkowego między autoimmunizacyjnymi/ autozapalnymi
zespołami objawów , które indukowane byłyby adiuwantami
szczepionkowymi

Podsumowanie

• Szczepionki nadal pozostają kluczowe dla wyeliminowania
chorób zakaźnych i zwiększenie trwałej immunizacji .
• Szczepionki są efektywne i bezpieczne
• Podejmowane działania umożliwiły eradykację ospy
prawdziwej i obniżyć częstość występowania polio o 99%.
• Jednak pomimo niekwestionowanego sukcesu szczepień w
dalszym ciągu notuje się ponad 3 miliony zgonów każdego
roku na świecie z powodu chorób którym można zapobiegać
dzięki szczepieniom

Dziękuję za uwagę!

