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Proﬁlaktyczne stosowanie paracetamolu może zmniejszać
immunogenność szczepionek
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Pytanie: Czy u zdrowych dzieci paracetamol
zmniejsza częstość występowania gorączki i immunogenność szczepionek?
Rodzaj zagadnienia: Interwencyjne
Projekt badania: Prospektywne badanie randomizowane
Europejscy naukowcy zbadali wpływ proﬁlaktycznego podawania paracetamolu na częstość
występowania gorączki i immunogenność
szczepionek u dzieci otrzymujących pierwszą
dawkę i dawki przypominające. W latach 2006
i 2007 w 10 ośrodkach w Czechach przeprowadzono dwa badania otwarte z grupą kontrolną. W badaniu uczestniczyły niemowlęta,
które w chwili włączenia do badania były
w wieku 9-16 tygodni, szczepione 10-walentną szczepionką pneumokokową, skoniugowaną, zawierającą białko D, bezotoczkową
szczepionką przeciwko Haemophilus inﬂuenzae (PHiD-CV) i sześciowalentną szczepionką
dur-tężec-trójskładnikowy krztusiec acelularny-wirusowe zapalenie wątroby typu B-inaktywo- wany wirus polio typu 1,2,3-Haemophilus
inﬂuenzae typu b (DTPa-HBV-IPV/Hib). Szczepienia wykonywano w 3, 4 i 5 miesiącu życia,
doustna szczepionka przeciwko rotawirusom
była podawana w 3 i 4 miesiącu. Przypominające dawki PHiD-CV i DTPa-HBV-IPH/Hib podawano w wieku 12 i 15 miesięcy.
Uczestników badania losowo przydzielano albo do grupy otrzymującej proﬁlaktycznie paracetamol (n=226) albo do nieotrzymującej
proﬁlaktyki (n=233). Paracetamol podawano
przez jedną dobę co 6-8 h, podając pierwszą
dawkę tuż po szczepieniu. Pojedyncza dawka pawww.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

racetamolu dla dzieci o masie ciała 4,5-7 kg wynosiła 80 mg, a >7 kg – 125 mg. W obu grupach dozwolone było stosowanie w razie
wystąpienia gorączki leków przeciwgorączkowych.
W celu oceny immunogenności szczepionek
pobierano próbki krwi przed i miesiąc po pierwszej i po każdej przypominającej dawce szczepionek. Rodzice lub opiekunowie w specjalnych
dzienniczkach zapisywali objawy poszczepienne
występujące w dniu szczepienia i w ciągu trzech
kolejnych dni.
Pierwsze dawki szczepionek otrzymało 459
dzieci, a przypominające – 414. Średni wiek badanych podczas podania pierwszych dawek
szczepionek wynosił 12,3 tygodnia, średni wiek
w chwili podawania dawek przypominających
– 12,7 miesiąca. W obu grupach zarówno
po pierwszych, jak i przypominających dawkach
szczepionek rzadko występowała wysoka gorączka (>39,5°C), odpowiednio u <1%
i u <2% badanych. Temperatura >38°C występowała jednak w grupie kontrolnej częściej zarówno po pierwszych (66 vs 42,5%), jak i po
przypominających dawkach szczepionek
(58 vs 36%).
W obu grupach szczepionki były silnie immunogenne. W grupie przyjmujących paracetamol
geometryczna średnia stężeń przeciwciał była
jednak istotnie mniejsza po pierwszych dawkach
szczepionek przeciwko 10 serotypom pneumokoków oraz Haemophilus, krztuścowi, błonicy
i tężcowi.
Mniejsze geometryczne średnie mian przeciwciał utrzymywały się w grupie dzieci otrzymujących paracetamol po przypominających
dawkach szczepionek przeciwko tężcowi i Haemophilus, mniejsze były również miana przeciwciał dla 9 z 10 serotypów pneumokoków.
Autorzy podsumowują uzyskane wyniki,
stwierdzając, że podawanie paracetamolu
po szczepieniach zmniejszało ryzyko reakcji
gorączkowych, ale równocześnie osłabiało odpowiedź immunologiczną na składniki szczepionek.

Komentarz
Mobeen H. Rathore, MD, CPE,
FAAP
Pediatric Infectious Diseases and Immunology, Wolfson Children’s Hospital and University of Florida, Jacksonville, FL
Dr Rathore jest wykładowcą i konsultantem ﬁrm GSK, Sanoﬁ,
Merck, Novartis i Medimmune. Komentarz nie omawia produktu/urządzenia dostępnego na rynku, niedopuszczonego
do stosowania ani będącego przedmiotem badań.

Część lekarzy rutynowo zaleca proﬁlaktyczne podawanie dzieciom po szczepieniach leków przeciwgorączkowych. Ma to zmniejszyć nasilenie
reakcji bólowych i gorączkowych, ale istnieją tylko nieliczne dane naukowe, które mogłyby takie
postępowanie uzasadniać. Autorzy prezentowanego artykułu sugerują, że paracetamol stosowany proﬁlaktycznie po pierwszych
i przypominających dawkach szczepionek wpływa nie tylko na występowanie gorączki, ale również na immunogenność szczepień. Dość
zaskakująca jest obserwacja, że u dzieci otrzymujących paracetamol stężenia przeciwciał były
mniejsze niż u nieotrzymujących paracetamolu.
Zanim jednak zaczniemy odradzać proﬁlaktyczne podawanie paracetamolu w celu uniknięcia bólu związanego ze szczepieniami, trzeba
wziąć pod uwagę, że niemal wszystkie dzieci,
którym podano paracetamol, osiągnęły ochronne stężenie przeciwciał przeciwko poszczególnym składnikom szczepionek. Należy zatem
sprawdzić, czy mniejsze wartości średnich geometrycznych stężeń przeciwciał w populacji zaszczepionych dzieci znajdą odzwierciedlenie
w mniejszej skuteczności szczepień. Chociaż badanie daje do myślenia, uzyskane wyniki wymagają jednak potwierdzenia w populacjach
zróżnicowanych etnicznie oraz u starszych dzieci. Ponadto należałoby sprawdzić, czy paracetamol podawany w późniejszym okresie
po szczepieniu będzie w podobny sposób wpływał na stężenie przeciwciał i występowanie gorączki. Do sformułowania zaleceń dotyczących
proﬁlaktycznego stosowania leków przeciwgorączkowych po szczepieniach niezbędne są dalsze dane oraz wyniki badań długoterminowych.
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Ipp i wsp. wykazali przed ponad 20 laty, że podawany proﬁlaktycznie paracetamol zmniejsza
miejscową i układową odpowiedź ustroju
na szczepionkę DPT-IPV.1 Rok później podobne
wyniki uzyskali Lewis i wsp., którzy proroczo podsumowali uzyskane przez siebie wyniki, stwierdzając, że „działanie przeciwzapalne powszechnie
stosowanego paracetamolu może niekorzystnie
wpływać na wytwarzanie swoistych przeciwciał
ochronnych”.2 W prezentowanym badaniu wykazano, że obecnie, dzięki zastąpieniu pełnokomórkowych szczepionek DTP szczepionkami DTaP,

niepożądane reakcje poszczepienne, takie jak wysoka gorączka występują rzadko, co potwierdza
potrzebę zebrania i przeanalizowania danych,
umożliwiających sformułowanie rozsądnych
zasad postępowania. Chociaż przesłanki dla
proﬁlaktycznego stosowania leków przeciwgorączkowych w celu zapobiegania gorączce poszczepiennej lub jej zmniejszania wydają się jasne,
to jednak coraz więcej danych wskazuje, że może ono być nieuzasadnione, a ponadto prowadzić
do działań niepożądanych.
Piśmiennictwo
1. Ipp MM, et al. Pediatr Infect Dis J. 1987; 6: 721-725.
2. Lewis K, et al. Amer J Dis Child. 1988; 142: 62-65.
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Posiadanie kota i psa a ryzyko atopii
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Pytanie: Czy ryzyko wystąpienia atopii w dłuższej
obserwacji wśród dzieci i młodych dorosłych jest
mniejsze w przypadku kontaktu z sierścią psa
i kota?
Typ zagadnienia: Związek przyczynowy
Projekt badania: Prospektywne badanie kohortowe
W Kanadzie i Nowej Zelandii zrealizowano badanie, w którym oceniono związek między posiadaniem w dzieciństwie kota lub psa a rozwojem
atopii. Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study objęto 1037 osób urodzonych
między kwietniem 1972 a marcem 1973 roku.
W pierwszej ocenie, przeprowadzonej w wieku 3 lat, uczestniczyło 91% dzieci spełniających
kryteria włączenia. Kolejne obserwacje przeprowadzano w wieku 5, 7, 9, 11, 15, 18, 21, 26
i 32 lat. Informacje o posiadaniu psa w wieku 3, 5, 7 i 9 lat uzyskano retrospektywnie od
rodziców w tracie wizyty przypadającej na ukończenie 9 lat. W wieku 18, 21, 26 i 32 lat o posiadanie psa lub kota pytano bezpośrednio
uczestnika badania.
W wieku 7 i 18 lat zbierano wywiad na temat
występowania atopii u rodziców badanego.
W wieku 7, 9, 11 i 13 lat pytano o palenie tytoniu przez rodziców. Dodatkowe zmienne doty86 | Pediatria po Dyplomie Vol. 14 Nr 5, Październik 2010

czyły karmienia naturalnego, palenia tytoniu
w wieku dorosłym i liczby osób zamieszkujących
z badanym pod jednym dachem. W wieku 13
i 32 lat wykonywano testy skórne typu prick dla
najczęstszych alergenów. Związek między posiadaniem kota lub psa w dzieciństwie a rozwojem
atopii oceniano metodą regresji logistycznej.
Dla 66% badanych (688/1035) uzyskano zarówno dane z okresu dzieciństwa, jak i z okresu
dorosłości. Tylko 17 (2,5%) badanych nigdy nie
posiadało kota ani psa. Nie stwierdzono różnic
między częstością posiadania kota lub psa
w dzieciństwie między grupą badanych, których
rodzice mieli atopię, a tymi, których rodzice jej
nie mieli.
Ryzyko atopii w wieku 13 lat było znacznie
mniejsze u badanych, którzy w wieku 9 lat posiadali w domu zarówno kota, jak i psa
(OR=0,61; 95% PU 0,37-0,99, p=0,045), ale
związek tracił istotność statystyczną po uwzględnieniu występowania atopii u rodziców badanego, palenia tytoniu przez rodziców badanego,
statusu socjoekonomicznego rodziny i zagęszczenia lokatorów w miejscu zamieszkania. Posiadanie tylko jednego ze zwierząt nie było związane
ze zmniejszeniem ryzyka atopii. Posiadanie zarówno kota, jak i psa było ponadto związane ze
znacznie mniejszym ryzykiem uczulenia na kurz
domowy, trawy i sierść kota.
Do 32 roku życia ryzyko atopii było znacznie
mniejsze u osób, które w wieku dorosłym, w którymkolwiek momencie, posiadały w domu zarówno kota, jak i psa w porównaniu z osobami,
które w wieku dorosłym nie posiadały żadnego
ze zwierząt lub miały tylko jedno z nich

(OR=0,57; p=0,015). Odmiennie niż w dzieciństwie ochronny wpływ posiadania w wieku
dorosłym zarówno kota, jak i psa był większy
u osób, których rodzice cierpieli na atopię w porównaniu z osobami, których rodzice nie mieli
atopii. Opisana zależność stwierdzona u dorosłych, których rodzice mieli atopię, była statystycznie istotna również po uwzględnieniu palenia
tytoniu przez rodziców, palenia tytoniu przez
badanego, zagęszczenia lokatorów w domu badanego, karmienia naturalnego, statusu socjoekonomicznego i posiadania kota lub psa
w dzieciństwie. Autorzy podsumowują uzyskane wyniki stwierdzając, że między kontaktem
z kotem i psem istnieje zależność synergiczna,
która jest związana z mniejszym ryzykiem rozwoju atopii.
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Hipoteza higieniczna zakłada, że czystsze, uboższe w alergeny środowisko może odpowiadać za wzrost częstości występowania alergii
u dzieci. Poznano wiele czynników, które mogą indukować alergię, ale równocześnie wykazano, że ekspozycja na duże stężenia
endotoksyn, na przykład przez kontakty ze
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

