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• Szczepienia ochronne, obok higieny  
i antybiotyków, uważane są za jedno  
z największych osiągnięć współczesnej 
medycyny. Stosowanie ich w znaczny sposób 
przyczyniło się do opanowania groźnych  
epidemii chorób zakaźnych.  

• Przed erą szczepień choroby zakaźne, ze 
względu na wysoką śmiertelność, stanowiły 
plagę ludzkości i budziły strach wśród ludzi  
na całym świecie.   



• Bardzo wcześnie, bo już około 1000 roku 
zauważono związek między narażeniem na 
daną chorobę a odpornością. Osoby, które 
przeżyły chorobę zakaźną nie zarażały się 
ponownie.   

• Wtedy to miały miejsce pierwsze próby 
stosowania pierwowzoru szczepień. Były one 
niedoskonałe i obarczone dużym ryzykiem. 
Dlatego tak ważne było dalsze prowadzenie 
badań naukowych zmierzających do poznania 
przyczyn   występowania chorób zakaźnych.  



• Jak ogromne znaczenie mają przeciwciała  
w obronie przed chorobami zakaźnymi opisuje 
przykład z historii, kiedy to w 1492 roku 
Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę i wraz  
z innymi Europejczykami zawlekł choroby,  
z którymi rdzenni mieszkańcy nie mieli 
wcześniej styczności. Nie mając naturalnej 
odporności przeciw ospie, odrze, krztuścowi, 
dżumie, tyfusowi i malarii, łatwo zapadali na 
te choroby po kontakcie z przybyszami  
z Europy. Szacuje się, że 80–95% rdzennej 
populacji zginęła w przeciągu 150 lat. 



• Wiek XVIII był przełomowy w rozwoju prac 
nad szczepionkami, kiedy to brytyjski doktor 
Edward Jenner opracował pierwszą na świecie 
szczepionkę przeciw ospie prawdziwej. 

• Następnym przełomowym momentem  
w dziedzinie uodpornienia czynnego było 
opracowanie przez Louisa Pasteura szczepionki 
przeciwko wąglikowi i przeciw wściekliźnie.  
L. Pasteur jako pierwszy wyprodukował 
szczepionkę opracowaną w laboratorium. Była 
to szczepionka przeciw cholerze kurcząt. 



• Na początku XX wieku choroby zakaźne, nadal 
pustoszyły populacje w Europie i Stanach 
Zjednoczonych. 

• Osiągnięcia ubiegłych stuleci pozwoliły 
naukowcom na opracowanie szczepionek 
przeciwko wielu ostrym i przewlekłym chorobom 
zakaźnym, takim jak: gruźlica, błonica, krztusiec, 
tężec, dur wysypkowy, żółta gorączka i grypa.  

• Po II wojnie światowej do użycia wdrożono 
szczepionki wirusowe, przeciwko poliomyelitis, 
odrze, śwince, różyczce, ospie wietrznej, WZW 
typu B i WZW typu A. 

 



•    Stosowanie na szeroką skalę profilaktyki  
w postaci szczepień przyniosło całkowitą 
likwidację zachorowań  na ospę prawdziwą 
(czarną), wirusa polio typu 2 i 3  oraz 
zmniejszenie śmiertelności i zachorowalności 
na wiele chorób zakaźnych, takich jak błonica, 
tężec, krztusiec, odra, świnka czy różyczka. 



Szczepionka na świnkę 
• Świnka in. nagminne zapalenie przyusznic to 

choroba wirusowa ludzi dotycząca głównie 
dzieci w wieku szkolnym, wywoływana przez 
wirus świnki, objawiająca się w około połowie 
przypadków bolesnym powiększeniem  
ślinianek przyusznych.  

• To jedna z najbardziej pospolitych  
chorób zakaźnych.  Najczęściej chorują na nią 
dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Jednak zarazić 
się nią mogą także osoby dorosłe.    

 



Przyczyną powstawania choroby jest 
zakażenie wirusem świnki  , do którego zazwyczaj 
dochodzi drogą kropelkową lub wskutek 
bezpośredniego kontaktu z zakażonym 
materiałem, np. śliną, krwią, moczem. Zakazić 
można się również poprzez używanie tych 
samych sztućców lub kubków co chory. 



• Choroba ta jest szczególnie groźna dla 
chłopców w okresie dojrzewania i młodych 
mężczyzn, ponieważ często daje powikłania  
w postaci zapalenia jąder. Wśród innych 
powikłań występują: zapalenie jajników  
i dziewcząt i kobiet, zapalenie trzustki, 
zapalenie  opon mózgowo-rdzeniowych 
i mózgu , które z kolei może spowodować 
głuchotę wodogłowie, padaczkę. 



• Pierwszą skuteczną szczepionkę 
przeciwko śwince opracował w 1948 r. Franklin 
Enders. Rok wcześniej uczony wyhodował 
wirusa świnki na kulturze tkanek z kurzych 
embrionów i po kolejnych jego modyfikacjach 
(pasażach) otrzymał osłabionego wirusa,  
z którego powstała żywa 
szczepionka przeciwko śwince. 



Szczepionka na różyczkę 
 

• Różyczka to choroba zakaźna wywoływana 
przez wirus różyczki, występująca wyłącznie  
u człowieka. Klasyczne objawy obejmują 
krótkotrwałą wysypkę plamisto-grudkową  
i powiększenie węzłów chłonnych. Wysypka 
pojawia się od 14 do 17 dni po zakażeniu  
i zazwyczaj trwa 3 dni. Początkowo obejmuje 
tylko głowę, stopniowo jednak przechodzi na 
klatkę piersiową i kończyny górne i dolne.   



• Oprócz tego wystąpić może gorączka, ból 
gardła i osłabienie, a osób dorosłych często 
obecny jest też ból i zapalenie stawów.  

• Objawy są zazwyczaj łagodne i u ponad 50% 
zakażonych infekcja może przebiegać 
bezobjawowo 

• Choroba groźna jest dla kobiet we wczesnej 
ciąży. Może bowiem 
powodować poronienie bądź urodzenie 
dziecka z zespołem różyczki wrodzonej.  
Do zaburzeń występujących w tym zespole 
należą wady wrodzone gałki ocznej (zaćma), 
narządu słuchu (głuchota), serca i mózgu. 



Różyczka po raz pierwszy została opisana 
przez niemieckich lekarzy w roku 1814, stąd jej dawna 
nazwa to "niemiecka odra" 



• Pod koniec lat 40. XX wieku zaobserwowano 
istotnie większą liczbę dzieci, które rodziły się 
z ciężkimi wadami rozwojowymi. Matki tych 
dzieci chorowały w czasie ciąży na różyczkę. 
Uczeni powiązali te fakty i w 1954 r. 
opracowali stosowną szczepionkę. Do dziś jest 
ona jedynym skutecznym sposobem 
zapobiegania takim powikłaniom. 

• Obecnie szczepienie na różyczkę jest 
obowiązkowe dla dzieci w wieku 13-14 
miesięcy oraz jako dawka przypominająca  
w wieku 10-11 lat.1 



Szczepionka na tężec i błonicę 
 

• Tężec jest chorobą zakaźną, lecz nie zaraźliwą! 
Wpływ na jej powstawanie mają bakterie 
beztlenowe - Clostridium tetani. Tężec to 
schorzenie, które występuje jako powikłanie 
po skaleczeniu lub zranieniu zarówno u ludzi 
jak i zwierząt. Do zakażenia tężcem dochodzi 
przede wszystkim w warunkach beztlenowych, 
które stwarzają głównie głębokie  
rany i skaleczenia.   



• Laseczki tężca przedostają się przez 
uszkodzone powłoki, a bakterie dostają się  
w ich okolice m.in. przez kontakt z glebą, 
nawozem lub ciało obce. Toksyny zawarte  
w bakteriach uszkadzają centralny układ 
nerwowy. 



• Zakażenie tężcem nie przenosi się z człowieka 
na człowieka, tak więc chory nie jest źródłem 
zakażenia.  

 
Zachorowanie na tężec wzrasta, gdy: 

• skaleczenie jest głębokie, 

• rana jest szarpana, 

• wystąpiło poparzenie lub odmrożenie, 

• zostaliśmy ugryzieni przez zwierzę, 

• zranienie nastąpiło przez szkło lub drzazgi, 

 

   

 



 
• rana jest zabrudzona, 
• rana nie została natychmiast odkażona, 
• ostatnie szczepienie miało miejsce ponad 
osiem lat temu, 
• z powodu zranienia straciliśmy dużą ilość 
krwi 



• Błonica  inaczej dyfteryt, jest chorobą zakaźną, 
którą wywołują bakterie moczugowca błonicy. 
Schorzenie to ma ciężki przebieg, a jej 
konsekwencją może być nawet śmierć.  
Błonicą zarażamy się na drodze kropelkowej 
oraz przez bezpośredni kontakt z chorą osobą 
lub nosicielem.  
Bakteria przedostając się do organizmu 
pacjenta przez nosa lub jamę ustną, zajmuje 
błony śluzowe górnych dróg oddechowych.    



• Czasem może dojść do zajęcia spojówek, ucha 
środkowego, błon śluzowych narządów 
płciowych albo zranionej skóry.  
 

• Bakteria wytwarza toksynę, która wnika przez 
uszkodzone błony śluzowe i dostając się do 
krwiobiegu może uszkadzać wiele narządów 
wewnętrznych, takich jak: nerki, nadnercza, 
serce, wątroba, ośrodkowy układ nerwowy.  .  



• Miejscowe działanie toksyny powoduje 
wystąpienie przylegających do podłoża szarych 
nalotów – błon rzekomych (stąd nazwa 
błonicy). Próba usunięcia tych błon wywołuje 
krwawienie.  



• Pierwsze wzmianki o wynalezieniu szczepionki 
przeciwko tężcowi i błonicy pojawiły się w 1890r. 
Wówczas to Emil Behring i Shibasaburo Kitasato 
opublikowali pracę, w której napisali: 
„niewrażliwość na zakażenie wykazywana przez 
myszy i króliki uodpornione przeciwko tężcowi 
wynika ze zdolności osocza krwi do 
unieszkodliwiania toksycznych substancji, 
produkowanych przez bakterie tężca”. Dalej 
autorzy dowodzili, że surowica pobrana z krwi 
uodpornionego zwierzęcia ma właściwości 
lecznicze wobec człowieka chorego na błonicę lub 
tężec. 



• Odkrycie było nowym sposobem walki z 
chorobami zakaźnymi. Swoją surowicę pierwszy 
raz wypróbowali w 1891 r., podając ją małej 
dziewczynce, której stan oceniano na 
beznadziejny, ale dziecko wyzdrowiało. 
Opracowane preparaty nazwano surowicą błonicy 
i surowicą przeciw tężcowi. Ta druga sprawdziła 
się wyjątkowo w okopach I wojny światowej. 
Dowództwo wojsk niemieckich nakazało szczepić 
przeciw tężcowi każdego rannego żołnierza, 
co z pewnością uratowało im życie. Z upływem lat 
surowice były udoskonalane i dawały coraz 
dłuższą odporność. 



• W 1910 r. Emil Behring opracował nową 
szczepionkę przeciwko błonicy, którą nazwano 
AT – Toksyna-Antytoksyna. W 1919 r. Gaston 
Ramon z Instytutu Pasteura opracowuje nową 
szczepionkę przeciw błonicy, która opierała się 
na podawaniu anatoksyn, czyli toksyn 
bakteryjnych pozbawionych właściwości 
szkodliwych, ale zachowujących zdolność do 
wywoływania odpowiedzi immunologicznej. 



Szczepionka na grypę 
 •  Grypa to ostra choroba zakaźna 

 układu oddechowego wywołana  
zakażeniem wirusem  grypy. 
 

• Grypa przenosi się pomiędzy  
ludźmi drogą kropelkową 
  (na przykład podczas kichania).  
W większości przypadków zachorowanie na grypę 
powoduje obłożną chorobę, u części chorych 
mogą występować powikłania i zdarzają się też 
zgony, szczególnie u dzieci, osób starszych  
i obciążonych innymi, dodatkowymi poważnymi 
chorobami. 
 
 



• Występują 3 rodzaje wirusa grypy  : A, B i C. 
Wirusy A i B są przyczyną ciężkich zachorowań, 
które mogą osiągać rozmiary epidemii, 
natomiast typ C powoduje zachorowania  
o lżejszym przebiegu i nie wywołuje  epidemii. 
Wirus grypy A występuje u ludzi i zwierząt 
(świnie, konie, foki, norki, wieloryby oraz ptaki). 
Wirus grypy B występuje tylko u ludzi.   
Wirus grypy typu C posiada zdolność zakażania 
ludzi oraz świń.  Powoduje tylko lekkie infekcje, 
np. zapalenie spojówek i nie powoduje 
występowania epidemii. 



• Główną przyczyną śmierci  chorych na grypę 
nie jest sama grypa, ale występujące po 
niej powikłania. Każdego roku na całym 
świecie na ich skutek życie traci 290–650 
tysięcy ludzi.  
Epidemia grypy nazwanej „hiszpanką” 
przetoczyła się przez Europę w latach 1918-
1919. Pochłonęła 50 milionów istnień 
ludzkich.  

• Ostatnia pandemia grypy miała miejsce  
w latach 2009–2010. 



•   Dopiero w 1937 r. Jonas Salk opracował 
pierwszą dobrą szczepionkę przeciwko grypie. 
Jej skuteczność, która wyniosła 70 procent 
mógł wypróbować podczas II wojny światowej, 
szczepiąc amerykańskich żołnierzy. 

• Najskuteczniejszą metodą zapobiegania grypie 
są profilaktyczne szczepienia ochronne przeciw 
grypie.   



• Wirusy grypy są bardzo różnorodne i łatwo 
ulegają mutacji tworząc nowe odmiany.  
Ze względu na częste mutacje  
wirusa szczepić należy się  
corocznie, a nie tak jak  
w przebiegu niektórych 
 innych chorób wirusowych  
cyklami zabezpieczającymi 
 na całe życie. 



 

• Szczepienia są najbezpieczniejszym  
i najskuteczniejszym sposobem ochrony  przed 
wieloma groźnymi chorobami zakaźnymi. 

• Wytwarzają odporność przeciw określonym 
wirusom lub bakteriom, nie dopuszczając do 
zachorowania i przenoszenia zakażenia między 
ludźmi. Ograniczają w ten sposób 
rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. 

 

PODSUMOWANIE 



• Są niezbędne, ponieważ samo przestrzeganie 
higieny,  , choć pełni ważną rolę, jest jednak 
środkiem niewystarczającym   do zapobiegania 
chorobom zakaźnym.  
Pomagają one zmniejszyć zapadalność  
i śmiertelność   związaną z zakażeniami. 

• Szczepienia ochronne obok antybiotyków 
uważane są za jedno z najważniejszych 
osiągnięć medycyny, wypracowywanych 
mozolnie na przestrzeni wieków. 
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