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Streszczenie: Cel pracy: Celem pracy by³a ocena stê¿enia przeciwcia³ anty-HBs u dzieci z zespo³em nerczycowym po 1-6 latach od ukoñczenia szczepienia przeciw wzw typu B. Materia³ i metody: U 50 pacjentów
zaszczepionych w latach 1994-99 stosowano szczepionkê Engerix-B wg dwóch ró¿nych schematów tj. 0-12-6 miesi¹c lub 0-1-6 miesi¹c. Wyniki: Wiêkszoœæ z dzieci (31/50; 62%) wykaza³a zadowalaj¹c¹ odpornoœæ
poszczepienn¹ (anty HBs>100 IU/l). Nie odpowiedzia³o na szczepienie (anty HBs<10 IU/l) 5 (10%) dzieci,
natomiast niskie miano przeciwcia³ (10-100 IU/l) stwierdzono u 14 (28%) pacjentów. Dzieci z poziomem antyHBs<100 IU/l zosta³y zakwalifikowane do podania dodatkowej, podwójnej dawki szczepionki. Wnioski:
Z uwagi na mo¿liwoœæ s³abszej odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu istnieje koniecznoœæ monitorowania stê¿enia przeciwcia³ anty-HBs, szczególnie u dzieci z ciê¿kim przebiegiem zespo³u nerczycowego.
S³owa kluczowe: szczepienia, wirusowe zapalenie w¹troby typu B, zespó³ nerczycowy
Abstract: The aim of the study was to evaluate postvaccinal immunity against hepatitis B vaccination
in children with nephrotic syndrome within 1-6 years after vaccination schedule was completed. Material and
methods: The study comprised 50 patients who were vaccinated in 1994-1999 with Engerix B according to the
schedule 0-1-2-6 or 0-1-6. Results: The level of anti-HBs was sufficient (above 100 IU/l in the majority
of patients (31/50; 62%). Anti-HBs level was low (10-100 IU/l) in 14 (28%) and very low (<10 IU/l) in 5 children
(10%). In all children with anti-HBs levels below 100 IU/l additional dose of vaccine was applied. Conclusion:
Because of impaired postvaccinal immunity it is neccessary to monitore antibody HBs titers, especially
in children with severe course of the disease.
Key words: vaccination, viral hepatitis B, nephrotic syndrome

Wstêp
Dzieci z zespo³em nerczycowym (zn) zgodnie z obecnie
akceptowanymi pogl¹dami jak najwczeœniej poddawane s¹
profilaktyce zaka¿eñ przeciwko wirusowemu zapaleniu w¹troby (wzw) typu B. Przyjête ró¿ne w zale¿noœci od stanu
klinicznego schematy szczepienia zapewniaj¹ dostateczn¹
ochronê przed zaka¿eniem. W najczêœciej stosowanym
schemacie (skrócony schemat 0-1-2-6 miesi¹c podwójn¹
dawk¹) uzyskiwano seroprotekcjê na poziomie 80% po 3.
dawce szczepionki i ponad 90% po 4. dawce (1).

W dostêpnym piœmiennictwie niewiele jest prac oceniaj¹cych stê¿enie przeciwcia³ anty-HBs u dzieci z zn, czy
w ogóle z chorobami nerek w kilka lat po zakoñczeniu podstawowego cyklu szczepieñ (2, 3). W badaniach La Manna
i wsp. z 1992 r., w których oceniano miano przeciwcia³ antyHBs u 18 ch³opców z zn po 1, 6, 8, 18 i 24 miesi¹cach od
rozpoczêcia szczepienia stê¿enie tych przeciwcia³ w 6.
i 24. miesi¹cu by³o znacz¹co ni¿sze ni¿ w grupie kontrolnej
(3). Jak siê wydaje du¿y wp³yw na miano przeciwcia³ antyHBs i czas ich utrzymywania siê w surowicy mo¿e wywieraæ
przebieg choroby i stosowane leczenie. Decyduj¹cy
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w tym wzglêdzie jest stan uk³adu odpornoœciowego, który
z regu³y jest os³abiony w wyniku samej choroby oraz podawania glikokortykosteroidów (gks) i leków immunosupresyjnych (4, 5). Inne czynniki np. rodzaj szczepionki, dawka,
czas od ukoñczenia szczepienia czy zastosowany schemat,
równie¿ mog¹ decydowaæ o stopniu zabezpieczenia przed
zaka¿eniem wirusem hepatitis B (6-10). Ju¿ w 2. i 3. roku od
zakoñczenia szczepieñ u czêœci osób zdrowych obni¿a siê
odpornoœæ na zaka¿enie HBV (11, 12).

Cel pracy
Celem pracy by³a ocena stê¿enia przeciwcia³ anty-HBs
u dzieci z zn, które w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci (94%) ukoñczy³y cykl szczepienia przeciw wzw B kilka lat wczeœniej (36 lat) oraz ocena wp³ywu ró¿nych uwarunkowañ na utrzymywanie siê poszczepiennego miana tych przeciwcia³.

Materia³ i metody
Badaniami objêto 50 dzieci (19 dziewcz¹t i 31 ch³opców)
w wieku od 6 do 18 lat, chorych na zn, które by³y szczepione
przeciwko wzw B w latach 1994-99. Przyczyn¹ zn by³o
u 41 dzieci (82%) submikroskopowe k³êbuszkowe zapalenie
nerek (skzn), w 14/41 przypadków zweryfikowane badaniem
patomorfologicznym biopunktatu tkankek nerek, u 7 (14%) rozplemowe mezangialne k³êbuszkowe zapalenie nerek oraz
u 2 (4%) - szkliwiej¹ce k³êbuszkowe zapalenie nerek.
Czas trwania zn do chwili rozpoczêcia szczepieñ wynosi³ od 1 miesi¹ca do 8,5 lat (œrednio 2,6 lat). Jedno dziecko
zosta³o zaszczepione przed zachorowaniem. Szczepienia
rozpoczynano w okresie remisji choroby po odstawieniu
lub zmniejszeniu dawki gks. Ze szczepieñ zrezygnowano
u tych pacjentów, u których na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono w przesz³oœci obecnoœæ markerów zaka¿enia wirusem HBV.
Szczepionkê rekombinowan¹ Engerix B (firmy SmithKline
Beecham) podawano domiêœniowo w miêsieñ naramienny.
Dzieci otrzymywa³y z regu³y podwójn¹ dawkê szczepionki
(39/50; 78%) w stosunku do zalecanej przez producenta dla
ich wieku (czyli zamiast 0,5 lub 1,0 ml odpowiednio: 1,0 lub
2,0 ml). Dawkê pojedyncz¹ podano 11 dzieciom (22%
ogó³u zaszczepionych). Wiêkszoœæ pacjentów (44/50;
88,0%) otrzyma³a szczepionkê w okresie 4-6 lat przed badaniem miana przeciwcia³ anty-HBs, 3 dzieci (6,0%) zosta³o
zaszczepionych 3 lata wczeœniej, dwoje - 2 lata i jedno
dziecko - w okresie roku przed okreœleniem miana przeciwcia³ anty-HBs. Odsetek dzieci zaszczepionych w poszczególnych latach przedstawiono na ryc. 1.
Dzieci zosta³y zaszczepione wg dwóch ró¿nych schematów tj. miesi¹c, dwa miesi¹ce i szeœæ miesiêcy od podania
pierwszej dawki (schemat 0-1-2-6) oraz miesi¹c i szeœciu
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miesiêcy od rozpoczêcia szczepienia (schemat 0-1-6). Prawie
3/4 pacjentów (37/50; 74%) szczepionych by³o wg schematu
0-1-2-6, natomiast 8 dzieci (8/50; 16%) wg schematu
0-1-6. W pozosta³ej grupie u 2 dzieci nie ukoñczono pe³nego
cyklu szczepienia z powodu zaostrzenia choroby, a u kolejnych 2 nastêpne dawki podawano z du¿ym opóŸnieniem (po
roku lub po 2 latach) od momentu rozpoczêcia szczepieñ.
Stê¿enie przeciwcia³ anty-HBs oznaczono metod¹ immunoenzymatyczn¹ przy u¿yciu testów firmy Organon
Teknika (testy Hepanostica anty-HBs). W czasie oznaczania miana przeciwcia³ anty-HBs 10 dzieci (20%) by³o leczonych gks w zredukowanej dawce (Encorton od 5-30
mg/48 godz.), a jeden spoœród tych pacjentów otrzymywa³ równie¿ cyklosporynê.
Zgodnie z piœmiennictwem, za skuteczne uznano szczepienie, po którym stê¿enie przeciwcia³ anty-HBs wynosi³o
conajmniej 10 IU/l/. Wysokoœæ miana 10 IU/l uznaje siê powszechnie jako minimalny poziom chroni¹cy przed zachorowaniem. Wed³ug niektórych autorów poziomem docelowym powinny byæ stê¿enia powy¿ej 100 IU/l (13). Dzieci,
u których stwierdzono brak lub niskie stê¿enie przeciwcia³
anty-HBs (w granicach 10-100 IU/l) ze wzglêdu na ryzyko
zaka¿enia HBV zakwalifikowano do podania dodatkowej
dawki szczepionki. Skutecznoœæ szczepieñ oceniano w zale¿noœci od dawki szczepionki, schematu szczepienia, czasu jaki up³yn¹³ od ukoñczenia szczepienia, czasu trwania
zn, jak równie¿ d³ugoœci trwania remisji, liczby nawrotów
choroby, p³ci, wieku oraz stosowanego leczenia gks i lekami
immunosupresyjnymi. Zale¿noœci te oceniano wyliczaj¹c
wspó³czynnik korelacji r Spearmana, przyjmuj¹c za granicê
znamiennoœci p<0,05.

Wyniki
Wszyscy pacjenci w zale¿noœci od wysokoœci miana przeciwcia³ anty-HBs zostali zakwalifikowani do jednej z 3 grup.
Graficzny obraz podzia³u na poszczególne grupy obrazuje
rycina 2. Pierwsz¹ grupê (I) stanowi 5 dzieci (10%), u których
stê¿enie anty-HBs wynosi³o poni¿ej 10 IU/l, do grupy II (14/
50; 28%) zakwalifikowano pacjentów ze stê¿eniem przeciwcia³, mieszcz¹cym siê w granicach 10-100 IU/l a do grupy III(31/50; 62%) dzieci z mianem anty-HBs powy¿ej 100 IU/l.
Analiza indywidualna pacjentów z grupy I wykaza³a, ¿e
przebieg choroby u 4 z nich by³ ciê¿ki, steroidozale¿ny lub
steroidooporny, z licznymi zaostrzeniami, wymagaj¹cy podawania nie tylko gks, ale te¿ leków immunosupresyjnych.
W okresie poprzedzaj¹cym podanie pierwszej dawki szczepionki pacjenci ci otrzymywali gks w dawce od 25 do 30
mg/48godz. W tej grupie dwoje dzieci otrzymywa³o jeszcze w
chwili badania gks (5 i 25 mg/48 godz.), a jedno - cyklosporynê. W kolejnych latach (3-5 lat od momentu ukoñczenia
szczepieñ) nie podawano im dawki przypominaj¹cej. Indywidualna charakterystyka dzieci przedstawiona jest w tab. 1.
W grupie II - ok. 1/3 badanych (14/50; 28%) stê¿enie
Rycina 2. Grupy dzieci z zn ustalone w zale¿noœci od stê¿enia
przeciwcia³ anty-HBs po szczepieniu Engerix-B.
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Rycina 1. Liczba dzieci z zn szczepionych Engerix B w okresie 1994-99.
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Odleg³e wyniki szczepienia...
Tabela 1. Charakterystyka dzieci z mianem przeciwcia³ anty-HBs<10 IU/l.
L.p.
Rozpoznanie
Inicia³y hist.-pat.
pacjenta
zn

P³eæ

1
CT

MCNS

M

2
DM

MCNS

¯

3
CM

MCNS?

M

4
SP

MCNS?

M

5
GK

MCNS

¯

Rok
szczepienia
i schemat
1995
0-1-2-6
a 1,0 ml
1996-1997
0-1-6
a 1,0 ml
1994-1995
0-1-2-6
a 1,0 ml
1995
0-1-2-6
a 0,5 ml
1995
0-1-2-6
a 1,0 ml

Poziom
anty-HBs
(IU/l)
1,7

Czas trwania
Leczenie
zn do rozpoczêcia w czasie
szczepieñ
szczepienia
Encorton
12 m-cy
25 mg/48h
do 5 mg/48h

5

6 m-cy

œlad

szczepienie
VIII 94
rozpoznane IX 94

4,3

3 m-ce

4,05

5 m-cy

przeciwcia³ anty-HBs nale¿y uznaæ za niskie, gdy¿ mieœci³o
siê ono w przedziale od 10-100 IU/l. Wiêkszoœæ dzieci w tej
grupie (11/14; 78,5%) szczepiona by³a 5-6 lat przed oznaczeniem miana przeciwcia³ anty-HBs i od d³u¿szego czasu
(od 1/2 roku do 11 lat) pozostawa³a w remisji.
U wiêkszoœci chorych (31/50; 62,0%) miano przeciwcia³ anty-HBs w surowicy wynosi³o ponad 100 IU/l (III grupa); u 7 dzieci stê¿enia by³y bardzo wysokie (> 2000 IU/l).
Analiza indywidualna pozwoli³a na ustalenie, ¿e w tej grupie zdecydowana wiêkszoœæ (26/31; 84%) pozostaje
w remisji od d³u¿szego czasu (3-11 lat). W dwóch przypadkach bardzo wysokie stê¿enie przeciwcia³ anty-HBs (ponad 2000 IU/l) mog³o byæ zwi¹zane z podaniem w ostatnim
roku przed badaniem dawki przypominaj¹cej szczepionki
po 5 latach. W pozosta³ych przypadkach nie uda³o nam siê
ustaliæ, czy dzieci z wybitnie wysokim mianem przeciwcia³
anty-HBs by³y doszczepiane.
Analiza statystyczna wykaza³a istnienie s³abo dodatnich
zale¿noœci pomiêdzy stê¿eniem przeciwcia³ anty-HBs a wiekiem pacjentów (r=0,3), czasem trwania zn do momentu rozpoczêcia szczepieñ (r=0,3) oraz stosowan¹ dawk¹ szczepionki (na granicy znamiennoœci statystycznej p=0,05 r=0,27). W
grupie dzieci z niskim mianem przeciwcia³ (poni¿ej 100 IU/l)
wykazano odwrotnie proporcjonaln¹ zale¿noœæ pomiêdzy
stê¿eniem przeciwcia³ a czasem jaki up³yn¹³ od zakoñczenia
szczepienia (r=-2,09 przy p=0,05). Nie stwierdzono zale¿noœci pomiêdzy stê¿eniem przeciwcia³ a p³ci¹ dziecka, stosowanym schematem szczepienia, faktem leczenia gks, lekami immunosupresyjnymi, liczb¹ zaostrzeñ czy czasem utrzymywania siê remisji.

Dyskusja
Wyniki naszych badañ wskazuj¹, ¿e szczepienie przeciwko wzw B jest skuteczne w bardzo du¿ym odsetku (90%)
u dzieci z zn, którym podano szczepionkê kilka lat wczeœniej. Stê¿enie przeciwcia³ anty-HBs wynosi³o u nich ponad
10 IU/l. Na wielkoœæ miana przeciwcia³ i czas ich utrzymywania siê w surowicy po zakoñczonym cyklu szczepienia
mo¿e mieæ wp³yw wiele czynników takich jak: wielkoœæ dawki szczepionki, liczba dawek, wiek, p³eæ, rodzaj szczepionki,
stosowane leczenie, schemat szczepienia itd. (7, 10, 14-16).
Przeprowadzone badania potwierdzi³y obecnoœæ statystycznie istotnych zale¿noœci pomiêdzy stê¿eniem przeciwcia³ anty-HBs a dawk¹ szczepionki oraz wiekiem dziecka.
Zdecydowana wiêkszoœæ pacjentów (39/50; 78%) otrzyma³a podwójn¹ dawkê szczepionki, a tylko u 11 (22%) zastosowano dawkê pojedyncz¹. W piœmiennictwie podkreœla siê
znaczenie podania wy¿szych dawek szczepionki dla osi¹-
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gniêcia wy¿szego miana przeciwcia³ ochronnych po szczepieniu (5, 17).
Badania porównawcze przeprowadzone na zdrowej m³odzie¿y po ukoñczeniu cyklu szczepienia wg. schematu 0-16 wykaza³y seroprotekcjê u ponad 90% w przypadku zastosowania dawki podwójnej w porównaniu z 78,3% jakie uzyskano po podaniu dawki pojedynczej (17). W badaniach
Rokickiej-Milewskiej i wsp. u dzieci z przewlek³ymi chorobami krwi po roku od rozpoczêcia szczepieñ podwójn¹ dawk¹
(wg schematu 0-1-2-6) poziomy anty-HBs pozostawa³y wysokie i u wiêkszoœci dzieci wynosi³y > 1000 IU/l (5). Grzesiowski
i wsp. sugeruj¹, i¿ podanie dawki pojedynczej wg schematu
0-1-2-6 dzieciom w remisji zn pozwoli³oby zmniejszyæ koszty zwi¹zane z zapobieganiem wzw B w tej grupie pacjentów
(18). Wydaje siê, ¿e bezpieczniej jest podaæ dawkê podwójn¹, na co wskazuj¹ doniesienia z piœmiennictwa
i badañ w³asnych, w których jak wspomnieliœmy wy¿ej, stwierdzono zale¿noœæ (na granicy istotnoœci statystycznej) pomiêdzy stê¿eniem przeciwcia³ anty-HBs a stosowan¹ dawk¹.
Istnienie zwi¹zku miana przeciwcia³ z wiekiem wykazane
w przeprowadzonych badaniach znajduje równie¿ potwierdzenie w dostêpnym piœmiennictwie. Okazuje siê, ¿e w grupie zdrowych dzieci miêdzy 5 i 17 rokiem ¿ycia (ponad 1000
uczniów szkó³ w Madrycie) obserwowano znacz¹co wy¿sze
stê¿enie przeciwcia³ anty-HBs u dzieci powy¿ej 12 roku ¿ycia ani¿eli u m³odszych uczniów. Rekomendowana przez
autorów tego badania dawka wynosi 10 mcg dla dzieci poni¿ej 8. roku ¿ycia i 20 mcg dla dzieci starszych (19).
Wœród czynników mog¹cych mieæ wp³yw na wielkoœæ
ochronnego miana przeciwcia³ poszczepiennych wymienia
siê te¿ schemat szczepienia (13, 14, 20). U dzieci z zn akceptowanym powszechnie sposobem (ze wzglêdu na potrzebê
stymulacji antygenowej u pacjentów z zaburzeniami odpornoœci) jest podawanie podwójnej dawki szczepionki w przyspieszonym cyklu 0-1-2-6. Wiêkszoœæ badanych pacjentów
(37/50; 74%) zosta³a poddana szczepieniom wed³ug tego cyklu, u pozosta³ych zastosowano schemat 0-1-6. Ten schemat
szczepienia wg niektórych autorów pozwala uzyskaæ seroprotekcjê u 70% dzieci z zn i u ponad 90% dzieci zdrowych
(3, 14). Porównuj¹c te dwa sposoby uodpornienia stosowane
u naszych pacjentów z zn nie wykazano ró¿nic skutecznoœci
schematu 0-1-6 w porównaniu do schematu 0-1-2-6.
Oprócz wykazanych powy¿ej czynników (wielkoœæ dawki szczepionki, wiek dziecka) du¿y wp³yw na odleg³e wyniki
szczepienia maj¹ takie czynniki jak: dalszy przebieg choroby i stosowane leczenie. W analizowanej grupie 5 pacjentów, u
których stê¿enie przeciwcia³ wynosi³o poni¿ej 10 IU/l (od œladowego do 5 IU/l) - u 4 przebieg choroby by³ ciê¿ki, z licznymi
zaostrzeniami, steroidozale¿ny lub steroidooporny, co wi¹za³o
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siê z koniecznoœci¹ stosowania leczenia immunosupresyjnego. Tylko 1 pacjent z tej grupy z poziomem 4,3 IU/l pozostaje
od 5 lat w remisji, ale otrzyma³ tylko pojedyncz¹ dawkê szczepionki (czyli 0,5 ml). Nale¿y przypuszczaæ, ¿e ciê¿ki przebieg
choroby oraz stosowane leczenie mia³y znacz¹cy wp³yw na
bardzo niskie miano przeciwcia³ poszczepiennych w tej grupie
pacjentów. Nie znalaz³o to uzasadnienia w przeprowadzonych
przez nas korelacjach statystycznych, ale na wynik tej oceny
mo¿e rzutowaæ zbyt ma³a grupa dzieci.
W badaniach Sieniawskiej i wsp. wykazano, ¿e najwa¿niejszym czynnikiem maj¹cym wp³yw na czêstoœæ wystêpowania seroprotekcji by³a dawka gks stosowanych podczas
szczepieñ (1). Najkorzystniejsze wyniki szczepieñ uzyskano
w grupie dzieci z czêœciow¹ lub pe³n¹ remisj¹ choroby, nie
leczonych lub przyjmuj¹cych gks w zmniejszonej dawce, tj.
poni¿ej 2 mg/kgmc/48godz. Bior¹c to pod uwagê spodziewaæ siê mo¿na ni¿szego miana przeciwcia³ anty-HBs
u dzieci ciê¿ko choruj¹cych i szybszego ich spadku po ukoñczeniu szczepienia. Wyniki naszych badañ wskazuj¹, ¿e w
tej grupie dzieci istnieje koniecznoœæ monitorowania poziomu przeciwcia³ anty-HBs (przed up³ywem 5 lat od ukoñczenia szczepienia) i podawania dodatkowej dawki szczepionki. Kwesti¹ otwart¹ pozostaje termin podania im dawki przypominaj¹cej. Wiadomo, ¿e o skutecznoœci czynnego uodpornienia decyduje miêdzy innymi utrzymywanie siê
ochronnego miana przeciwcia³ anty-HBs jako efekt podawania dawek przypominaj¹cych (21).
W œwietle obowi¹zuj¹cych pogl¹dów po 5 latach od
ukoñczenia szczepienia zalecane jest podanie dawki przypominaj¹cej u osób zdrowych szczepionych wed³ug schematu 0-1-6. Okazuje siê jednak, ¿e nie znajduje to potwierdzenia u czêœci badanych (11, 12, 22). W badaniach polskich autorów oceniaj¹cych stê¿enie przeciwcia³ anty-HBs
u dzieci leczonych immunosupresyjnie z powodu przewlek³ych chorób krwi poziomy przeciwcia³ chroni¹ce przed zaka¿eniem utrzymywa³y siê do 6 lat po zakoñczeniu szczepieñ. Obserwowano przy tym indywidualne wahania ich
miana (16). W badaniach przeprowadzonych w grupie osób
doros³ych skuteczne uodpornienie wykazano po 4 latach u
93% kobiet i 54% mê¿czyzn (11).
Niektórzy autorzy uwa¿aj¹, ¿e podanie dawki przypominaj¹cej powinno zale¿eæ zarówno od miana przeciwcia³ po
4 tygodniach od zakoñczenia szczepienia podstawowego,

jak i od wyznaczonego indywidualnie czasu pó³trwania antyHBs (12, 20). Wobec tego faktu s³uszne wydaj¹ siê sugestie
autorów, które wskazuj¹ na potrzebê indywidualnego wyznaczania terminu podawania dawki przypominaj¹cej po
uwzglêdnieniu miana anty-HBs (11, 23).
Analizuj¹c II grupê naszych pacjentów (14 dzieci z niskimi stê¿eniami przeciwcia³ anty-HBs, tj. 10-100 IU/l) wykazano, ¿e tylko 3 dzieci z tej grupy mia³o ciê¿ki przebieg choroby z zaostrzeniami wymagaj¹cymi leczenia gks (w tym 1
dziecko dodatkowo Endoxanem) i w chwili badania mia³y
podawane gks. Wiêkszoœæ dzieci (11/14; 78,5%) od d³u¿szego czasu (od 0,5 roku do 11 lat) pozostawa³a w remisji.
Wydaje siê, ¿e w tej grupie dzieci czynnikiem decyduj¹cym
o stosunkowo niskim mianie przeciwcia³ anty-HBs by³ czas,
jaki up³yn¹³ od podania ostatniej dawki. Oko³o 80% dzieci
(11/14; 78,5%) szczepionych by³o 5-6 lat przed oznaczeniem miana przeciwcia³ anty-HBs. Za pomoc¹ badañ statystycznych wykazaliœmy w tej grupie pacjentów odwrotnie
proporcjonaln¹ (na granicy istotnoœci statystycznej p=0,05)
zale¿noœæ pomiêdzy poziomem anty-HBs a czasem jaki
up³yn¹³ od ukoñczenia szczepienia.
Jak wynika z badañ ponad po³owa dzieci (31/50; 62%)
wykazuje po kilku latach od ukoñczenia szczepienia miana
przekraczaj¹ce 100 IU/l, co wed³ug niektórych autorów powinno byæ poziomem docelowym (13). Jednak¿e niektóre
dzieci z zn pozostaj¹ce w kilkuletniej remisji maj¹, po 5-6
latach od zakoñczenia cyklu szczepienia, wy¿sze od 100 IU/
l miana przeciwcia³. Prawdopodobnie jest to wynikiem indywidualnej odpowiedzi na wykonane szczepienie, podobnie
jak ma to miejsce w populacji osób zdrowych. Uwa¿a siê, ¿e
znacz¹c¹ rolê mog¹ odgrywaæ tu czynniki genetyczne (24).

Wnioski
1. Szczepienie przeciwko wzw B okaza³o siê skuteczne
u 90% pacjentów z zespo³em nerczycowym.
2. Stosowane schematy szczepienia umo¿liwiaj¹ uzyskanie ochronnego miana u wiêkszoœci dzieci po pe³nym cyklu
szczepienia podwójn¹ dawk¹.
3. U dzieci wymagaj¹cych d³ugotrwa³ego leczenia glikokortykosteroidami i/lub podawania leków immunosupresyjnych koniecznie jest monitorowanie miana przeciwcia³ antyHBs i podanie dawki przypominaj¹cej.
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