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SZCZEPIONKI MONOWALENTNE I POLIWALENTNE
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Streszczenie: W pracy przedstawiono zasady stosowania, wady i zalety szczepionek monowalentnych i poliwalentnych (skojarzonych). Podkrelono korzyci wynikaj¹ce ze stosowania szczepionek skojarzonych, ich
przewagê nad stosowaniem szczepionek monowalentnych.
S³owa kluczowe: szczepionki skojarzone, szczepionki monowalentne, grupy ryzyka, Indywiadualny Kalendarz
Szczepieñ
Abstract: The principles of vaccination, and positive and negative sides of monovalent and combined vaccines
have been described. The benefit of vaccination performed by combined vaccines in comparison with vaccination by monovalent vaccines were especially underlined.
Key words: combined vaccines, monovalent vaccines, risk groups, individual calendar of vaccination

Szczepionki skojarzone i monowalentne
Pod wzglêdem swoistoci dzia³ania szczepionki podzieliæ mo¿na na:
- monowalentne, zwane pojedynczymi
- poliwalentne, zwane skojarzonymi
Szczepionki monowalentne uodparniaj¹ przeciw jednej
chorobie zakanej, zawieraj¹ w swym sk³adzie szczepy jednego drobnoustroju lub antygeny uzyskane z jednego rodzaju drobnoustroju (1). Szczepionki te mog¹ zawieraæ:
- ¿ywe atenuowane szczepy drobnoustrojów o zachowanych cechach antygenowych a o zmniejszonych w³aciwociach patogennych lub rzadziej pozbawione tych cech
ca³kowicie;
- zabite przez dzia³anie rodków chemicznych lub ciep³a
lub innych czynników fizycznych np. promieniowania, zawieraj¹ce b¹d ca³e drobnoustroje, b¹d fragmenty drobnoustrojów, odpowiedzialne za uodpornienie a pozbawione fragmentów powoduj¹cych niepo¿¹dane odczyny poszczepienne i maj¹cych ma³e znaczenie w procesie uodparniania lub szczepionki zawieraj¹ce tylko niektóre wybrane antygeny, w wysokim stopniu odpowiedzialne za
powstawanie odpornoci (1).
- Substancje bêd¹ce produktem przemiany materii lub egzotoksyn¹ pozbawion¹ w³aciwoci toksycznych a posiadaj¹c¹ w³aciwoci antygenowe zwane anatoksyn¹ lub
toksoidem (1).
Szczepionki poliwalentne czyli skojarzone uodparniaj¹
jednoczenie przeciw kilku chorobom zakanym, zawiera-

j¹ w swym sk³adzie szczepy kilku odpowiednio zmienionych drobnoustrojów, lub antygeny uzyskane z kilku rodzajów drobnoustrojów (2).

Szczepienia ma³ych dzieci
Wraz z pojawieniem siê du¿ej liczby szczepionek,
zw³aszcza szczepionek przeciw wystêpuj¹cym u ma³ych
dzieci chorobom zakanym sta³o siê koniecznoci¹ zaszczepiæ kohorty dzieci w mo¿liwie wczesnym wieku tak aby
zapobiec ewentualnym zachorowaniom na te choroby.
Wiek ten zale¿ny jest w zasadzie od dwu czynników (3):
- dojrza³oci uk³adu immunologicznego dziecka;
- okresu zanikania biernej odpornoci dziecka, uzyskanej
od matki, g³ównie drog¹ ³o¿yskow¹, co szczególnie jest
istotne przy stosowaniu szczepionek ¿ywych.
Dlatego szczepienia ma³ych dzieci s¹ rozpoczynane na
ogó³ w nastêpuj¹cych terminach:
- bezporednio po urodzeniu - (przeciw grulicy i wirusowemu zapaleniu w¹troby typu B)
- w wieku 2; 3. miesiêcy (przeciw b³onicy, tê¿cowi, krztucowi, poliomyelitis, zaka¿eniom Haemophilus influenzae
typ b)
- w wieku kilkunastu miesiêcy (przeciw odrze, ró¿yczce,
wietrznej ospie).
Uk³adaj¹c program szczepieñ przeciw w/w chorobom
nale¿y przewidzieæ koniecznoæ wykonania szczepienia
podstawowego, w sk³ad którego wchodzi najczêciej jedna
dawka szczepionki ¿ywej lecz trzy a nawet cztery dawki
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szczepionki zabitej lub anatoksyny, podawanej w odstêpach
od jednego do kilku miesiêcy, najczêciej wed³ug schematów miesiêcznych 0, 1, 6 lub 0, 1, 2, 12 (2).
Dla zapewnienia maksymalnie d³ugiego okresu odpornoci po szczepieniu przeprowadzonym wed³ug sta³ego programu (kalendarza) szczepieñ i niskiej odczynowoci, stosuje siê szczepionki o wysokiej skutecznoci:
- nie posiadaj¹ce substancji przypadkowych np. z pod³o¿y
bakteryjnych lub hodowli tkankowych
- zawieraj¹ce minimalne, niezbêdne iloci obojêtnych zdrowotnie substancji konserwuj¹cych
- zawieraj¹ce w miarê mo¿liwoci drobnoustroje z usuniêtymi substancjami s³abymi antygenowo a powoduj¹cymi
niepo¿¹dane odczyny poszczepienne
- szczepionki o przed³u¿onym dzia³aniu np. szczepionki
adsorbowane.
W celu zapewnienia mo¿liwie wczesnego uodpornienia
dzieci tymi szczepionkami, stosowaæ mo¿na:
- jednoczesne podanie wiêcej ni¿ jednej szczepionki monowalentnej drog¹ kilku iniekcji szczepionek w odleg³e miejsca cia³a w odstêpie czasowym nie d³u¿szym ni¿ 24 godziny. Je¿eli dawki poszczególnych szczepionek podane mia³yby byæ w odstêpie czasowym d³u¿szym ni¿ 24 godziny
nale¿y przewidzieæ odstêp 4 tygodni dla szczepionek zabitych lub anatoksyn oraz gdy jedna szczepionka jest szczepionk¹ ¿yw¹ a druga zabit¹ lub anatoksyn¹, oraz 6 tygodni
je¿eli obie dawki szczepionek s¹ szczepionkami ¿ywymi.
Ten sposób szczepienia zwiêksza liczbê iniekcji bêd¹cych
dla dzieci przykrym urazem, zwiêksza mo¿liwoæ zaka¿eñ
szerz¹cych siê drog¹ naruszenia ci¹g³oci tkanek, zwiêksza mo¿liwoæ b³êdów, powoduje zwiêkszone zu¿ycie
sprzêtu (strzykawek, igie³, materia³ów medycznych). Jest
przyczyn¹ podania zwiêkszonej iloci rodków konserwuj¹cych i substancji przypadkowych. Ten sposób szczepienia w wiêkszoci nie jest akceptowany przez rodziców.
- podanie szczepionki skojarzonej uodparniaj¹cej jednoczenie przeciw kilku chorobom zakanym (4).

Szczepionki skojarzone i ich stosowanie
INFORMACJE WSTÊPNE

Pierwsz¹ skojarzon¹ szczepionk¹ by³a szczepionka
przeciw b³onicy i tê¿cowi, zwana szczepionk¹ DT lub Di-Te,
w sk³ad której wchodzi³y wynalezione w latach dwudziestych XX-go wieku dwie anatoksyny: b³onicza i tê¿cowa.
Gdy po drugiej wojnie wiatowej wprowadzono do stosowania szczepionkê przeciw krztucowi, zawieraj¹c¹ zabite
pa³eczki krztuca, skojarzono j¹ ze szczepionk¹ DT. Skojarzenia tego dokonano pomimo, ¿e jej charakter (zabite pa³eczki Bordetella pertussis) odbiega³ od charakteru szczepionki b³oniczej i tê¿cowej (anatoksyny). Uzyskano w ten
sposób szczepionkê skojarzon¹ uodparniaj¹c¹ przeciw b³onicy, tê¿cowi i krztucowi. Wyniki badañ skutecznoci tej
szczepionki dostarczy³y dowodów, ¿e by³a ona skuteczna
podobnie a nawet bardziej ni¿ szczepionki monowalentne
wchodz¹ce w jej sk³ad.
Dalsze obserwacje tej i innych szczepionek skojarzonych
dostarczy³y nastêpuj¹cych danych:
- odczynowoæ po szczepionkach skojarzonych nie jest bardziej nasilona ni¿ odczynowoæ po najbardziej reaktogennej szczepionce monowalentnej, wchodz¹cej w sk³ad
szczepionki skojarzonej,
- skutecznoæ szczepionki skojarzonej nie jest gorsza a w pewnych okolicznociach nawet lepsza ni¿ skutecznoæ szczepionek monowalentnych, wchodz¹cych w jej sk³ad (5).
W celu uzyskania wysokiej skutecznoci szczepionek
skojarzonych w ich sk³adzie powinny znaleæ siê antygeny
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chemicznym (6). Zosta³y one podzielone na trzy nastêpuj¹ce grupy w obrêbie, których nastêpowaæ powinno kojarzenie szczepionek:
- pierwsza grupa szczepionek przeciw: b³onicy, tê¿cowi,
krztucowi, poliomyelitis (szczepionka inaktywowana
IPV), zaka¿eniom Haemophilus influenzae typ b, wirusowemu zapaleniu w¹troby typu A i B oraz polisacharydowe szczepionki przeciw meningo, pneumokokom i przeciw durowi brzusznemu (antygen Vi)
- druga grupa szczepionek przeciw: odrze, wince, ró¿yczce i wietrznej ospie
- trzecia grupa szczepionek przeciw: durowi brzusznemu
(szczepionka pe³nokmórkowa, antygen O i H), cholerze, zaka¿eniom pa³eczkami Shigella, Campylobacter,
wirusami rota).
SZCZEPIONKI SKOJARZONE STOSOWANE U DZIECI
I OSÓB DOROS£YCH Z GRUP RYZYKA

Przes³anki epidemiologiczne wskazuj¹ na potrzebê podstawowego szczepienia w pierwszym roku ¿ycia co najmniej
przeciw b³onicy, tê¿cowi, krztucowi, poliomyelitis, wirusowemu zapaleniu w¹troby typu B, a w pierwszych miesi¹cach
drugiego roku ¿ycia przeciw odrze, wince, ró¿yczce i wietrznej ospie. Najdogodniej dokonaæ tego mo¿na stosuj¹c odpowiednie szczepionki skojarzone (7). Wychodz¹c naprzeciw
tym potrzebom producenci szczepionek oferuj¹ nastêpuj¹ce,
podane przyk³adowo szczepionki skojarzone:
Tabela 1. Szczepionki skojarzone
Sk³ad
Preparat
antygenowy
Szczepionka b³oniczo- DTPw
tê¿cowo-krztucowa
adsorbowana na wodorotlenku glinu
Tetracoq
DTTPw-IPV
PentactHib* (Pentacoq) DTPw-IPV-Hib
Tripacel
DTaP
Actacel*
DTaP-Hib
Poliacel*
DTaP-IPV-Hib
Trimovax R.O.R.
MMR
Infanrix-DTPa
DTaP
Infanrix-polio*
DTaP-IPV
Tritanrix HB
DTwP, WZWB
Infanrix Hep B
DTaP, WZWB
DtaP Szczepionka SSI
DTaP
DtaP-IPV
DTaP-IPV
MMRII
MMR
Precomvax
Hib-WZWB
Priorix
MMR
Twinrix Adult
WZWA-WZWB
Twinrix Junior
WZWA-WZWB
Szczepionka b³oniczo- DT
tê¿cowa adsorbowana
na wodorotlenku glinu
Szczepionka b³oniczo- Td
tê¿cowa adsorbowana
na wodorotlenku glinu
Szczepionka durowoTyT
tê¿cowa
Szczepionka durowa
Ty-Te
z anatoksyn¹ tê¿cow¹
Boostrix*
DTpa
Infanrix hexa*
DTaP-IPV-HibWZW B
Hexavac*
DTaP-IPV-HibWZWB
a) zarejestrowane w Polsce
b) nie zarejestrowane w Polsce*

Producent
Biomed Kraków

Aventis Pasteur
Aventis Pasteur
Aventis Pasteur
Aventis Pasteur
Aventis Pasteur
Aventis Pasteur
SmithKline Beecham
SmithKline Beecham
SmithKline Beecham
SmithKline Beecham
Statens Serum Institut
Statens Serum Institut
Merck Sharp Dohme
Merck Sharp Dohme
SmithKline Beecham
SmithKline Beecham
SmithKline Beecham
Biomed Kraków
Biomed Kraków
Biomed Kraków
Biomed Kraków
SmithKline Beecham
SmithKline Beecham
Aventis Pasteur

Stosowanie szczepionek skojarzonych, nie uwzglêdnionych w kalendarzu szczepieñ jest mo¿liwe pod warunkiem

Szczepionki monowalentne i poliwalentne...
zapewnienia uodpornienia dziecka przeciw wszystkim chorobom przewidzianym w programie szczepieñ.
Praktycznie wi¹¿e siê to z u³o¿eniem indywidualnego
kalendarza szczepieñ dla takiego dziecka. Dla przyk³adu
podano mo¿liwoæ stosowania szczepionki Tetracoq (DTPw
-IPV) w miejsce szczepionek uwzglêdnionych w obowi¹zuj¹cym w Polsce Kalendarzu Szczepieñ (8). Zalet¹ szczepionki Tetracoq jest mo¿liwoæ podania w jednej iniekcji
czterech w/w antygenów, a nawet skojarzenie tej szczepionki ze szczepionk¹ przeciw Haemophilus influenzae typ b
(Act Hib) (9)*. Wiadomo, ¿e wiele zwolnieñ lub odroczeñ
ze szczepieñ wi¹¿e siê z obaw¹ przed stosowaniem ¿ywej szczepionki atenuowanej przeciw poliomyelitis (OPV).
Tetracoq - szczepionka poliwalentna zawieraj¹ca poza
DTPw, w swym sk³adzie, inaktywowane 3 typy wirusa polio, jest w tym wypadku dobr¹ alternatyw¹, zarówno u dzieci zdrowych, przez eliminacjê tzw. polio towarzysz¹cego
szczepieniom VAPP, jak i u dzieci z grup ryzyka do szczepienia ¿yw¹ szczepionk¹ przeciw poliomyelitis (9, 10). Jest
ponadto szczepionk¹ o wysokiej immunogennoci, dobrze
tolerowan¹, nie powoduj¹c¹ w zasadzie niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych, tak miejscowych jak i ogólnych.
Te wzglêdy wskazuj¹, ¿e Tetracoq mo¿na stosowaæ w miejsce szczepionki DTPw i IPV (10).
W zasadzie nie zale¿y ³¹czyæ w strzykawce lub flakonie
ró¿nych szczepionek tak monowalentnych jak i skojarzonych. Wyj¹tkiem od tej zasady s¹ szczepionki do których
do³¹czono informacje producenta o takiej mo¿liwoci z podaniem szczepionek, które mo¿na zmieszaæ przed iniekcj¹,
ich dawek i warunków zmieszania. Szczepionki liofilizowane przed ich wstrzykniêciem musz¹ byæ rozpuszczone w do³¹czonym zwykle rozpuszczalniku, stanowi¹cym
najczêciej p³yn buforowy. W niektórych szczepionkach
rozpuszczalnikiem tym jest inna nieliofilizowana szczepionka. Takimi szczepionkami s¹ np.: Tetracoq i Act-Hib, Infanrix i Hiberix (11).
W realizacji uodpornienia podstawowego szczepionk¹ skojarzon¹ sk³adaj¹cego siê z kilku iniekcji nale¿y w miarê istniej¹cych mo¿liwoci stosowaæ siê do nastêpuj¹cych zasad:
- najdogodniej jest zastosowaæ wszystkie dawki szczepienia podstawowego t¹ sam¹ szczepionk¹, wyprodukowan¹ przez tego samego producenta (12)
- w przypadku braku takich mo¿liwoci nale¿y d¹¿yæ do
zastosowania przy podawaniu kolejnych dawek szczepionki o zbli¿onym sk³adzie innych producentów (12)
- lub zastosowaæ jednoczesne podanie szczepionek monowalentnych, wchodz¹cych w sk³ad szczepionki skojarzonej, najlepiej tego samego producenta (12).
Ze wzglêdu na odmienny sk³ad komponentów acelularnej
szczepionki przeciw krztucowi, nale¿y przy stosowaniu
szczepionki skojarzonej, zawieraj¹cej komponentê krztucow¹ postêpowaæ bardziej rygorystycznie. Pierwsze 3 dawki
szczepionki powinny byæ tego samego producenta (5).
* Mo¿liwoæ ³¹czenia tych szczepionek nie zosta³a jeszcze w Polsce zarejestrowana.

Wg Amerykañskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepieñ
Ochronnych (ACIP), Amerykañskiej Akademii Pediatrii (AAP)
i Amerykañskiej Akademii Lekarzy Rodzinnych (AAFP) ¿yw¹
szczepionkê skojarzon¹ mo¿na zastosowaæ je¿eli istniej¹ wskazania do podania jednej z jej sk³adowych (13). W przypadku
stosowania szczepionek wirusowych nie ma ryzyka wyst¹pienia niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych, je¿eli podamy osobnikowi zdrowemu z ju¿ wytworzon¹ odpornoci¹ tak
naturaln¹ jak i poszczepienn¹ ponownie szczepionkê zawieraj¹c¹ ¿ywe atenuowane szczepy wirusów (5). Ma to miejsce
w przypadku stosowania np. powtórnych szczepieñ przeciw
odrze, wince, ró¿yczce, ospie wietrznej i poliomyelitis.
Natomiast podanie szczepionki zawieraj¹cej anatoksyny, zw³aszcza anatoksynê tê¿cow¹, w krótszym odstêpie ni¿
przewiduje producent, mo¿e zwiêkszyæ ryzyko wyst¹pienia
niepo¿¹danego odczynu poszczepiennego w postaci np.
zespo³u skautów (neuropatia powstaj¹ca wskutek wielokrotnego podawania anatoksyny tê¿cowej). Dotyczy to szczepionek zawieraj¹cych w swym sk³adzie anatoksynê tê¿cow¹ np. DT, Td, DTPw, DTaP, DtaP-Hib. Takie sytuacje mog¹
mieæ miejsce w wypadku braku dokumentacji z wykonanych wczeniej szczepieñ. Ponadto dla uodpornienia niektórych osób z grup ryzyka m³odzie¿y i osób doros³ych stosowana jest skojarzona szczepionka przeciw durowi brzusznemu i tê¿cowi (produkowana w krakowskiej Wytwórni
Surowic i Szczepionek Biomed oraz przeciw wirusowym
zapaleniom w¹troby typu A i B.
INFORMACJE PODSUMOWUJ¥CE

Poza walorami dotychczas omówionych szczepionek skojarzonych nale¿y podkreliæ, ¿e szczepionki skojarzone s¹
bezpieczne, skuteczne, tañsze od sumy kosztów szczepionek monowalentnych wchodz¹cych w sk³ad szczepionki skojarzonej przeciêtnie o oko³o 20%, wymagaj¹ mniejszych powierzchni magazynowych ni¿ szczepionki monowalentne (4).
Uodpornienie przy ich stosowaniu jest mniej absorbuj¹ce
szczepi¹cych i szczepionych ni¿ przy uodpornieniu szczepionkami monowalentnymi, jak równie¿ przyczyniaj¹ siê do
mniejszej liczby b³êdów i pomy³ek, mniejszej urazowoci i
mniejszej liczby zaka¿eñ zwi¹zanych z iniekcjami. Szczepionki skojarzone s¹ w coraz wiêkszym stopniu stosowane w
wiecie. S¹ akceptowane przez rodziców szczepionych dzieci
i przez szczepionych, minimalizuj¹ stres i ból szczepionych
jak równie¿ przyczyniaj¹ siê do mniejszych i rzadziej wystêpuj¹cych niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych.
Stosowanie szczepionek skojarzonych pozwala na szybsz¹ realizacjê bardzo rozbudowanego w pierwszych dwóch
latach ¿ycia programu szczepieñ, zw³aszcza u dzieci z wiêkszymi opónieniami w zakresie uodpornienia. Szczepionki
skojarzone s¹ niemal niezbêdne przy realizacji indywidualnego kalendarza szczepieñ (3).
Najbardziej istotna jest mo¿liwoæ uodpornienia przy ich
zastosowaniu drog¹ pojedynczych iniekcji dzieci we wczesnym okresie ¿ycia. Ten sposób postêpowania daje mo¿liwoæ zapobie¿enia w sposób oszczêdny zachorowaniom
na choroby zakane zw³aszcza we wczesnym dzieciñstwie.
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