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Profilaktyka u osób z grupy
wysokiego ryzyka inwazyjnych
zakażeń pneumokokowych

Z

akażenia dróg oddechowych należą do najczęstszych chorób współczesnego świata, a wśród
bakteryjnych patogenów czołowe miejsce zajmuje Streptococcus pneumoniae. Pomimo odkrycia
wielu skutecznych antybiotyków zapalenia płuc
wciąż są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji i zgonu. Szczepienia ochronne są starszą, ale
nie mniej skuteczną metodą zwalczania zakażeń.
Ich skuteczność została udowodniona w dobrze
skonstruowanych badaniach, nie są jednak powszechnie stosowane.
Ze względu na duże znaczenie zdrowotne zakażeń pneumokokowych trzeba znać odpowiedź
na dwa fundamentalne pytania: Czy warto stosować profilaktykę zakażeń pneumokokowych oraz
kogo należy szczepić przeciw pneumokokom?
Odpowiedź na te pytania wymaga znajomości
sytuacji epidemiologicznej. W Polsce brakuje jednak wiarygodnych i szczegółowych danych o rozpowszechnieniu zakażeń, uwzględniających etiologię, antybiotykooporność, sytuację w grupach
ryzyka, skuteczność szczepień itp. Zalecenia oparte na wynikach badań amerykańskich lub zachodnioeuropejskich obarczone są dużym ryzykiem
błędu. Pomimo stopniowo zwiększającej się wiedzy o sytuacji w Polsce nadal musimy korzystać
przede wszystkim z informacji pochodzących
z innych krajów.

Występowanie zakażeń pneumokokowych
Streptococcus pneumoniae jest przyczyną zakażeń
górnych i dolnych dróg oddechowych oraz inwazyjnej choroby z bakteriemią, zapaleniem płuc
lub opon mózgowo-rdzeniowych. W Stanach
Zjednoczonych powoduje rocznie aż 7 mln przy-
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padków zapalenia ucha środkowego, 500 tys. zapaleń płuc, 50 tys. przypadków bakteriemii i 3 tys.
zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych.1 Wskaźnik
zapadalności wynosi w tym kraju 23/100 tys., ale
u osób >65. r.ż. 60/100 tys., a u dzieci <2. r.ż. aż
167/100 tys.2 U Afroamerykanów zakażenie to
występuje 3-5 razy częściej niż u przedstawicieli
rasy kaukaskiej,3 a u Indian zapadalność wynosi
156/100 tys. u osób dorosłych i aż 2396/100 tys.
u dzieci <2. r.ż.4
Europejskie dane epidemiologiczne są mniej
dokładne i znacznie bardziej zróżnicowane, nawet
w tych samych krajach. Zapadalność na pozaszpitalne zapalenia płuc ocenia się na 100-1200/100
tys.,5,6 ale u osób w podeszłym wieku wskaźnik ten
wzrasta do 3400/100 tys.7 Etiologię zapalenia płuc
udaje się zwykle ustalić tylko w połowie przypadków. Streptococcus pneumoniae jest zdecydowanie najczęstszą przyczyną pozaszpitalnych zapaleń płuc w przypadkach, w których udało się
ustalić ich etiologię, odpowiadając za ok. 30-50%
przypadków.8 W Wielkiej Brytanii jest przyczyną
48% zachorowań na pozaszpitalne zapalenie płuc,9
w Finlandii 41%,10 w Szwecji 38%,11 w Hiszpanii
28%,12 a we Francji 27%.13
W Polsce dane epidemiologiczne są niekompletne i mało wiarygodne. Większość szczepów
wyhodowanych z krwi stwierdzono w przebiegu
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, które na
ogół stanowi tylko kilka procent inwazyjnych zakażeń pneumokokowych. Pomimo obowiązku rejestracji każdego zachorowania i zgonu spowodowanego Streptococcus pneumoniae odnotowuje się
zaledwie pojedyncze przypadki zgonów z tego
powodu. Świadczy to o wielkim niedoszacowaniu.
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Po wprowadzeniu programu monitorowania inwazyjnych zakażeń
bakteryjnych (program BINet [celem projektu jest poprawa standardów diagnostycznych oraz rozpoznania sytuacji epidemiologicznej pozaszpitalnych inwazyjnych zakażeń bakteryjnych w Polsce – przyp. red.]) liczba wszystkich zarejestrowanych w Polsce
inwazyjnych zakażeń pneumokokowych zwiększyła się z 25 przypadków w 1997 r. do 310 w 2009 r. Dla porównania we Francji
stwierdza się kilka tysięcy zachorowań rocznie. Zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową u polskich dzieci ocenia się na
17-19/100 tys.14

Konsekwencje zakażeń pneumokokowych
Zakażenie Streptococcus pneumoniae jest jedną z najważniejszych
przyczyn hospitalizacji i zgonów. W Stanach Zjednoczonych odpowiada za 25-35% przypadków zapaleń płuc wymagających hospitalizacji.15 U osób w podeszłym wieku lub z chorobami przewlekłymi przebieg tych zakażeń jest cięższy i częściej dochodzi do
zgonu. Dotyczy to szczególnie inwazyjnych postaci choroby przebiegających z bakteriemią.16,17 Pomimo odpowiedniego leczenia aż
19-28% pneumokokowych zapaleń płuc przebiegających z bakteriemią kończy się zgonem.18,19 U chorych w podeszłym wieku
śmiertelność w przebiegu pneumokokowych zapaleń płuc z bakteriemią wynosi 30-40%.20 U dzieci śmiertelność jest niższa (ok.
3%), ale zakażenia pneumokokowe są szczególnie groźne u dzieci ze zmniejszoną odpornością, zwłaszcza gdy dochodzi do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.21 Ocenia się, że zakażenia
pneumokokowe powodują rocznie 40 tys. zgonów w Stanach Zjednoczonych21 i aż 1 mln 600 tys. na świecie.22
Ciężki przebieg tych zakażeń i wysoka śmiertelność wynikają
ze zdolności bakterii do skutecznego przeciwdziałania mechanizmom obronnym gospodarza (za pośrednictwem takich narzędzi
jak otoczka wielocukrowa, proteaza IgA, leukocydyna i adhezyny)
oraz do penetracji zainfekowanych tkanek (służą temu czynniki
inwazyjne, takie jak otoczka, pneumolizyna, hemolizyna, fimbrie i nadtlenek wodoru).23,24 Wśród ponad 90 wykrytych serotypów Streptococcus pneumoniae tylko niewielka liczba szczepów,
o szczególnej zakaźności i zjadliwości, powoduje inwazyjne zakażenie pneumokokowe.

Grupy ryzyka
Zakażenia pneumokokowe są częstym i groźnym powikłaniem
grypy. Obserwuje się wyraźny związek pomiędzy epidemią grypy
a wzrostem zachorowań na pneumokokowe zapalenie płuc.25 Inwazyjne zakażenia pneumokokowe rozwijają się głównie u małych
dzieci, osób w podeszłym wieku oraz osób cierpiących na choroby przewlekłe. Szczególnie zagrożone są osoby z czynnościową lub
anatomiczną asplenią, co związane jest z upośledzonym procesem
oczyszczania krwi z bakterii.26,27 Do zakażeń dochodzi często
u osób z zaburzeniami immunologicznymi (np. z wrodzonymi
i nabytymi niedoborami odporności, białaczkami, chłoniakami
nieziarniczymi, szpiczakiem, chłoniakiem Hodgkina, po przeszczepieniu szpiku, po radioterapii, stosujących leki alkilujące, antymetabolity lub glikokortykosteroidy),27,28,29,30 a także z niewydol-
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nością nerek lub zespołem nerczycowym.28,31 Streptococcus pneumoniae jest jedną z najczęstszych przyczyn zakażeń u chorych na
AIDS.32 U dzieci inwazyjne zakażenie pneumokokowe bywa niejednokrotnie pierwszą manifestacją kliniczną zakażenia ludzkim
wirusem niedoboru odporności (HIV), a roczna zapadalność w tej
grupie sięga 1000 zachorowań na 100 tys.33 O ile zapadalność na
inwazyjne zakażenia pneumokokowe w zdrowej populacji Stanów Zjednoczonych wynosi 9/100 tys., o tyle u chorych na cukrzycę wzrasta do 51/100 tys., u chorych na przewlekłe choroby płuc
(takie jak POChP, rozedma, rozstrzenie oskrzeli) wynosi 63/100
tys., u chorych na przewlekłe choroby serca 94/100 tys., a u osób
nadużywających alkoholu 100/100 tys.34 Jeszcze większa jest zapadalność u chorych na raka (300/100 tys.), a także na nowotwory hematologiczne (503/100 tys.).34 Zwiększone ryzyko zakażeń pneumokokowych obserwuje się również u rezydentów domów pomocy
społecznej, spokojnej starości lub dla przewlekle chorych.35,36
U osób w podeszłym wieku aż 90% przypadków inwazyjnej choroby pneumokokowej stwierdza się u chorych na schorzenia stanowiące zwiększone ryzyko tego zakażenia.34 U dzieci inwazyjna
postać choroby jest związana z nosicielstwem pneumokoków
w górnych drogach oddechowych, co stwierdza się nawet u połowy małych dzieci.37

Antybiotykooporność
Lekiem pierwszego rzutu w zakażeniach pneumokokowych jest
penicylina lub amoksycylina. W przeciwieństwie do Streptococcus
pyogenes wykazującego stuprocentową wrażliwość na penicylinę
Streptococcus pneumoniae charakteryzuje się narastającą lekoopornością.38 Odsetek szczepów opornych na penicylinę jest różny
w poszczególnych krajach, co wiąże się z nadużywaniem antybiotyków lub ich błędnym stosowaniem. W krajach przestrzegających
zasad racjonalnej antybiotykoterapii, takich jak Holandia, Austria,
Szwecja lub Dania, odsetek szczepów opornych na penicylinę
sięga kilku procent, podczas gdy np. w Rumunii, Hiszpanii, Francji i na Węgrzech wynosi kilkadziesiąt procent.39 W Polsce oporność na penicylinę wynosi 30%, a na inne leki sięga od 50% w stosunku do ko-trymoksazolu do 8% w stosunku do amoksycyliny.40
Wrażliwość pneumokoków na powszechnie stosowane leki przeciwbakteryjne zmniejsza się.40,41 W Stanach Zjednoczonych w ciągu 4 lat odsetek szczepów opornych na makrolidy zwiększył się
z 10% do 20%,42 a w Polsce w ciągu 2 lat z 21% do 35%.40
Istotnym czynnikiem ryzyka zakażenia szczepami opornymi na
antybiotyki beta-laktamowe jest zbyt długie stosowanie leków
przeciwbakteryjnych w małych dawkach w przeszłości.43 Powodem może być również niedawno przebyte zapalenie płuc, hospitalizacje, przewlekłe schorzenia, pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub domach spokojnej starości, a także kontakt
z małymi dziećmi, które często są nosicielami bakterii.44

Działania niepożądane leków przeciwbakteryjnych
Leki przeciwbakteryjne mogą powodować liczne działania niepożądane, istotnie ograniczające możliwość ich stosowania. Po podaniu penicyliny u 3-10% pacjentów dochodzi do reakcji alergicznej.45
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Szczególnie groźne są odczyny natychmiastowe, takie jak wstrząs
anafilaktyczny, skurcz oskrzeli lub obrzęk Quinckego.46 Wystąpienie w przeszłości natychmiastowej reakcji alergicznej stanowi
przeciwwskazanie do podawania antybiotyków beta-laktamowych.47 W takich przypadkach należy zastosować makrolidy lub
fluorochinolony, obserwuje się jednak narastającą oporność pneumokoków na te leki przeciwbakteryjne.47
Mniej groźne, ale często zmuszające do przerwania leczenia, są
późne reakcje uczuleniowe, zwykle w postaci biegunki lub zmian
skórnych pojawiających się po 2-3 dniach stosowania leku przeciwbakteryjnego. W przebiegu leczenia może również dojść do
dysbakterioz, grzybicy błony śluzowej i zapalenia jelita grubego
wywołanego przez Clostridium difficile.48 Stosowanie leków przeciwbakteryjnych u chorych z upośledzoną czynnością nerek lub wątroby może być trudne i wymaga wprowadzenia odpowiednich korekt. Po zastosowaniu leków przeciwbakteryjnych może również
dochodzić do zaburzeń hematologicznych, neurologicznych,
uszkodzenia nerek, wątroby lub zaburzeń rytmu serca.39 Niektóre leki przeciwbakteryjne skuteczne w leczeniu zakażeń spowodowanych przez Streptococcus pneumoniae, np. tetracykliny lub fluorochinolony, są przeciwwskazane do stosowania u dzieci.35
W ostatnich latach pojawiły się tylko dwa nowe antybiotyki,
które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu zakażeń pneumokokami. Są to: daptomycyna (glikopeptyd działający na Gram(+)
ziarenkowce, w tym również oporne na penicylinę, metycylinę
i wankomycynę) oraz tygecyklina (antybiotyk z grupy glicylocyklin).49 W najbliższej przyszłości nie pojawią się nowe leki przeciwbakteryjne, gdyż obecnie nie są prowadzone zaawansowane
prace w tym kierunku.

Szczepienia
Coraz więcej badań potwierdza, że szczepienia przeciw pneumokokom w grupach ryzyka są skuteczną, a zarazem opłacalną metodą
zapobiegania zakażeniom oraz zmniejszania liczby hospitalizacji
i zgonów spowodowanych tym patogenem.31,50,51 Wybór antygenów
do produkcji szczepionki zależy od lokalnej epidemiologii. W Stanach Zjednoczonych najczęstszą przyczyną inwazyjnych i opornych na leki zakażeń pneumokokowych są szczepy wykazujące
6 serotypów: 6B, 9V, 14, 19A, 19F i 23F,52 dlatego szczepionki
przeciw pneumokokom zawierają te właśnie antygeny.
Stosowane są dwa typy szczepionek: skoniugowane i polisacharydowe (nieskoniugowane). U osób dorosłych stosuje się szczepionki nieskoniugowane zawierające antygeny 23 serotypów (1, 2,
3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A,
19F, 20, 22F, 23F i 33F), które odpowiadają za ok. 90% zakażeń
w tej populacji.53 Można je stosować u dzieci od 2. r.ż., ale do 5. r.ż.
tylko jako uzupełnienie szczepionki skoniugowanej.54 Już 2 tygodnie po szczepieniu u 80% zdrowych dorosłych znacząco wzrasta
miano swoistych przeciwciał,55 ale u osób w podeszłym wieku,
z chorobami przewlekłymi lub ze zmniejszoną odpornością miano przeciwciał po szczepieniu może być znacznie mniejsze niż
u młodych i zdrowych osób.56,57 Wzrost miana przeciwciał utrzymuje się przez 5-10 lat, dlatego po upływie tego czasu zaleca się po-
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wtórzenie szczepienia.58 Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, na ile
zmniejszenie miana przeciwciał koreluje ze spadkiem ochrony
przed zachorowaniem.
Rewakcynacja powoduje ponowny wzrost miana przeciwciał,59
ale nie wiadomo, jak długo chroni przed zakażeniem. Nieskoniugowana 23-walentna szczepionka przeciwpneumokokowa zmniejsza zapadalność na zapalenie płuc spowodowane serotypami zawartymi w szczepionce o 65-84% u chorych na choroby przewlekłe
i u 75% osób w podeszłym wieku w stosunku do osób nieszczepionych.31,60 Szczepionki te zmniejszają ryzyko zachorowania na inwazyjną chorobę pneumokokową w grupach ryzyka, ale nie wpływają na bakterie kolonizujące nosogardło.61
Szczepionki nieskoniugowane nie są skuteczne u małych dzieci. U dzieci do 5. r.ż. zaleca się stosowanie skoniugowanej szczepionki, która początkowo skierowana była jedynie przeciwko 7 serotypom: 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F.21 W Stanach Zjednoczonych
szczepy te były odpowiedzialne za 80% zakażeń u dzieci <6. r.ż.,
ale w Afryce jedynie za 39% zakażeń.21 Szczepionka skoniugowana 7-walentna zmniejsza u dzieci i dorosłych zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową spowodowaną szczepami o serotypach zawartych w szczepionce. Równocześnie obserwuje się
wzrost zakażeń spowodowanych szczepami, których szczepionka
nie zawiera (szczególnie 19A i 6A).62,63,64 Stało się to podstawą
do opracowania nowej 11- i 13-walentnej szczepionki skoniugowanej.65,66 Prowadzone są prace nad zastosowaniem skoniugowanej 13-walentnej szczepionki u osób dorosłych.
Po wprowadzeniu masowych szczepień u dzieci stwierdzono
znaczące zmniejszenie liczby hospitalizacji i zgonów z powodu
pneumokokowego zaplenia płuc u dorosłych.64 Dowodzi to, że
ważnym źródłem zakażenia dla osób w podeszłym wieku są dzieci w ich otoczeniu.
Kontrolowane badania z randomizacją oceniają skuteczność
szczepień przeciwpneumokokowych w zapobieganiu inwazyjnej
chorobie pneumokokowej u dorosłych na 56-81%.67,68 Skuteczność
szczepień przeciw pneumokokom w tej populacji była w przeszłości kwestionowana. Niektóre badania i metaanalizy nie potwierdzały ich skuteczności, szczególnie w grupach ryzyka, takich jak
osoby z przewlekłą niewydolnością nerek, z niedoborem immunoglobulin, białaczką, chłoniakiem Hodgkina, chłoniakami nieziarniczymi lub szpiczakiem. Wykazano jednak, że w dużej mierze wynikało to z błędów metodologicznych.69 Metaanaliza 9
kontrolowanych badań z randomizacją wykazała, że szczepionka
pneumokokowa zmniejsza częstość występowania pneumokokowego zapalenia płuc z bakteriemią u osób dorosłych.70
Wykazano korzystny współczynnik koszt-efektywność szczepienia przeciwpneumokokowego u osób >65. r.ż.71 Ostatnio
ukazała się praca, która potwierdziła wysoką skuteczność szczepionki w populacji pensjonariuszy domów opieki w Japonii.72
Kontrolowane badanie z randomizacją i podwójnie ślepą próbą
wykazało, że w grupie osób zaszczepionych pneumokokowe
zapalenie płuc wystąpiło ponad trzykrotnie rzadziej, a w jego
przebiegu nie doszło do żadnego zgonu, podczas gdy w grupie
nieszczepionych zmarło 35% chorych na pneumokokowe
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zapalenie płuc. Nie wykazano, aby szczepionka polisacharydowa (nieskoniugowana) zapobiegała zakażeniom ucha środkowego u dzieci.73

Technika i bezpieczeństwo stosowania
szczepionki przeciwpneumokokowej
Szczepionkę skoniugowaną podaje się niemowlętom od 2. miesiąca życia domięśniowo w 4 dawkach (w 2., 4., 6. i 12. m.ż.).14 Stuprocentowa skuteczność przy czterech wstrzyknięciach zmniejsza
się o kilka procent, jeśli zostaną podane tylko 3 dawki.14 Szczepionka skoniugowana jest na ogół dobrze tolerowana. Może jednak powodować miejscowe oraz ogólne działania niepożądane,
które ustępują samoistnie.
Osobom dorosłym szczepionkę polisacharydową podaje się jednorazowo, domięśniowo lub podskórnie. Po 5-10 latach szczepienie można powtórzyć. U połowy szczepionych występuje łagodny
odczyn miejscowy (ból, zaczerwienienie i obrzmienie w miejscu
wstrzyknięcia).56 Odczyny te ustępują samoistnie w ciągu 48h. Poważne reakcje, takie jak wstrząs anafilaktyczny, obserwowano bardzo rzadko i nie opisano dotychczas przypadku zgonu po tym
szczepieniu. Metaanaliza badań obejmujących 7,5 tys. szczepionych
osób wykazała, że u 1/3 badanych po szczepieniu wystąpiła przemijająca gorączka. Nie stwierdzono reakcji anafilaktycznej ani powikłań neurologicznych w rodzaju zespołu Guillaina-Barrégo.70
Przy ponownym szczepieniu reakcja miejscowa jest zwykle
silniejsza (zwłaszcza jeśli odstęp pomiędzy szczepieniami nie
przekraczał 2 lat).74 Nie należy doszczepiać osób, u których po
pierwszej dawce wystąpiła poważna reakcja anafilaktyczna lub
reakcja typu Arthusa. Nie powinno się również podawać kolejnego szczepienia przed upływem dwóch lat od pierwszego. U osób
dorosłych szczepionkę pneumokokową można podać jednoczasowo ze szczepionką przeciw grypie, wstrzykując ją w drugie ramię.
Nie powoduje to ani nasilenia działań niepożądanych, ani zmniejszenia odpowiedzi immunologicznej mierzonej wzrostem miana
obu przeciwciał.75 U dzieci można ją podawać równocześnie ze
szczepionką przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi. Nie zaleca
się szczepienia przeciw pneumokokom kobiet w ciąży. Bezpieczeństwo szczepionki w okresie pierwszego trymestru ciąży nie było
oceniane, ale nie obserwowano niekorzystnych działań u dzieci,
których matki nieświadomie zaszczepiono w tym okresie.76

Zalecenia
Zakażenie pneumokokowe jest najważniejszą przyczyną hospitalizacji i zgonów, którym można zapobiec dzięki szczepieniom.
Z tego względu World Health Organization, European Centre

for Disease Prevention and Control, Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), American Academy of Pediatrics,
American College of Physicians, American Academy of Family
Physicians oraz liczne polskie i zagraniczne towarzystwa naukowe w zakresie chorób płuc, kardiologii i diabetologii zalecają
szczepienie przeciw pneumokokom osób z grup ryzyka. W Polsce
Główny Inspektor Sanitarny zaleca szczepienia przeciwpneumokokowe u osób >65. r.ż., u dzieci >2. m.ż i u osób dorosłych
z grup ryzyka, do których zaliczono chorych na przewlekłe choroby serca i płuc, cukrzycę, chorobę alkoholową, osoby z nabytymi zaburzeniami odporności oraz osoby po splenektomii. U dzieci z grup ryzyka szczepienia szczepionką skoniugowaną są
w Polsce od niedawna nie tylko zalecane, ale obowiązkowe. Pomimo wskazań oraz silnych dowodów na skuteczność i bezpieczeństwo tej metody zaledwie kilka procent chorych z grup ryzyka jest
w Polsce szczepionych przeciw pneumokokom.
Podsumowując, można następująco odpowiedzieć na zadane na
wstępie pytania.
Warto stosować profilaktykę zakażeń pneumokokowych,
gdyż:
• należą one do najczęstszych zakażeń układu oddechowego
• są częstą przyczyną hospitalizacji i zgonów
• są szczególnie groźne w grupach ryzyka
• niepokojąco narasta antybiotykooporność pneumokoków
• brak jest nowych leków przeciwbakteryjnych, skutecznych
w leczeniu tych zakażeń
• nawet skuteczna antybiotykoterapia może spowodować działania niepożądane
• szczepionka przeciw pneumokokom jest skuteczna, dobrze tolerowana i stosunkowo niedroga.
Przeciwko pneumokokom należy szczepić:
• dzieci (>2. m.ż.)
• osoby w podeszłym wieku (>65. r.ż.)
• chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego
(np. POChP, rozedmę płuc)
• chorych na przewlekłe choroby serca (np. niewydolność serca,
kardiomiopatię)
• chorych na przewlekłe choroby wątroby (np. marskość,
poalkoholowe uszkodzenie)
• chorych na cukrzycę
• osoby ze zmniejszoną odpornością (np. zakażone HIV,
po radio- lub chemioterapii)
• pacjentów z asplenią
• chorych na nowotwory układu krwiotwórczego.
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Pytania:

B. U dzieci >2. r.ż. jako uzupełnienie szczepionki skoniugowanej

1. Wskaż najczęstszą przyczynę pozaszpitalnych zapaleń płuc u dorosłych:

C. U osób >65. r.ż.

1. Streptococcus pyogenes

D. U chorych na przewlekłe choroby serca i płuc

2. Streptococcus pneumoniae

E. U osób ze zmniejszoną odpornością

3. Legionella pneumophila

Wskaż zestaw prawidłowych odpowiedzi:

4. Chlamydophila pneumoniae

1. ABCDE, 2. ACDE, 3. BCDE, 4. CDE, 5. CE

5. Mycoplasma pneumoniae

7. Jaki schemat szczepień 23-walentną polisacharydową szczepionką
2. Jaka jest śmiertelność w przebiegu pneumokokowego zapalenia płuc

przeciwpneumokokową jest obecnie zalecany?

z bakteriemią u osób w podeszłym wieku?

1. Jednorazowe podanie szczepionki

1. 2-8%

2. Coroczne szczepienie przed sezonem epidemicznym

2. 11-18%

3. Szczepienia co 2 lata

3. 30-40%

4. Jednorazowe szczepienie z możliwością podania drugiej dawki szczepionki

po 5-10 latach

4. 55-64%
5. 80-90%

5. Dwudawkowy schemat szczepienia z podaniem drugiej dawki w odstępie

nie większym niż 3 lata
3. Wskaż zaburzenie konieczne do rozpoznania inwazyjnej choroby pneumokokowej:

8. Jaka jest skuteczność szczepionki przeciwpneumokokowej u osób

1. Gorączka do ok. 40˚C

w podeszłym wieku w ochronie przed wystąpieniem zapalenia płuc spo-

2. Niewydolność krążenia

wodowanego serotypami zawartymi w szczepionce mierzona zmniejsze-

3. Niewydolność oddychania

niem odsetka zachorowań w stosunku do osób nieszczepionych?

4. Pneumokokowa bakteriemia

1. 25%

5. Rozległe zmiany płucne w obrazie radiologicznym

2. 35%
3. 50%

4. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące antybiotykooporności

4. 75%

pneumokoków:

5. 95%

1. Profile antybiotykooporności Streptococcus pneumoniae i Streptococcus

pyogenes są zbliżone

9. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące bezpieczeństwa szcze-

2. Oporność Streptococcus pneumoniae na leki jest podobna w różnych krajach

pień przeciw pneumokokom:

3. Oporność Streptococcus pneumoniae na amoksycylinę w Polsce wynosi ok. 30%

1. Po szczepieniu przeciw pneumokokom zwykle występuje tylko odczyn miej-

4. Oporność Streptococcus pneumoniae na makrolidy stwierdza się u 1/3

badanych szczepów w Polsce

scowy w postaci zaczerwienienia, obrzmienia i bólu w miejscu wstrzyknięcia
2. Odczyny poszczepienne rzadko wymagają leczenia i ustępują samoistnie

5. Przy stwierdzonej oporności na penicylinę (MIC >4 µg/ml) należy zasto-

sować zwiększoną dawkę amoksycyliny

w ciągu 48h
3. Miejscowa reakcja poszczepienna jest na ogół silniejsza przy ponownym

szczepieniu
5. Zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami skoniugowaną szczepionkę

4. Szczepionka przeciwpneumokokowa uważana jest za bezpieczną

przeciwpneumokokową należy stosować:

5. Opisano przypadki zgonów po szczepieniu przeciwpneumokokowym

A. U dzieci do 5. r.ż.
B. U osób >65. r.ż.

10. W jakich grupach ryzyka wskazane jest szczepienie przeciwko

C. U chorych na POChP

pneumokokom?

D. U dorosłych chorych na chłoniaka

A. Kobiety w ciąży
B. Osoby po splenektomii

Wskaż zestaw prawidłowych odpowiedzi:

C. Alkoholicy

1. A, 2. AB, 3. ABC, 4. BCD, 5. ABCD

D. Chorzy na cukrzycę
6. U kogo można zastosować 23-walentną polisacharydową (nieskoniugowaną) szczepionkę przeciwpneumokokową?
A. U dzieci do 2. r.ż.
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E. Osoby zakażone HIV
Wskaż zestaw prawidłowych odpowiedzi:
1. ABCDE, 2. BCDE, 3. BD, 4. DE, 5. E
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