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w nebulizacji, a następnie dziecko otrzymywało pięć kolejnych dawek deksametazonu raz
na dobę po 0,6 mg/kg masy ciała (dawka maksymalna 10 mg) lub placebo.
Głównym ocenianym rezultatem zastosowanej terapii była konieczność skierowania
dziecka do szpitala w momencie zakwaliﬁkowania do badania lub w ciągu pierwszych
siedmiu dni od tej kwaliﬁkacji. Randomizacji
poddano łącznie 800 dzieci w wieku średnio
5 miesięcy. W ciągu siedmiu dni do szpitala
przyjęto 34 niemowlęta ze 199 przydzielonych
do grupy I (17,1%), 47 spośród 198 z grupy II (23,7%), 51 ze 199 niemowląt z grupy III (25,6%) oraz 53 z 200 z grupy IV
(26,4%). W analizie nieskorygowanej jedynie
w przypadku niemowląt z grupy I prawdopodobieństwo hospitalizacji do 7 dnia od wystąpienia objawów choroby było istotnie mniejsze
w porównaniu z grupami otrzymującymi placebo (ryzyko względne [RR] 0,65, 95% przedział
ufności [PU], 0,45-0,95). Stwierdzenie zakażenia RSV oraz ciężkość przebiegu choroby nie
miały wpływu na wyniki leczenia.
Autorzy pracy uznali, że skojarzone leczenie adrenaliny i deksametazonem w porównaniu z placebo może zmniejszyć liczbę
hospitalizacji w ciągu pierwszych siedmiu dni
po wizycie na ED z powodu zapalenia oskrzelików oraz skrócić czas pobytu w szpitalu
i czas trwania niektórych objawów klinicznych.
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Zapalenie oskrzelików jest najbardziej rozpowszechnionym ostrym zakażeniem dolnych
dróg oddechowych w okresie niemowlęcym.
Liczba hospitalizacji z powodu tej choroby wirusowej (zwykle wywołanej przez RSV) w ciągu minionych 10-15 lat niemal się podwoiła
zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak
i w Kanadzie.2,3 Próby stosowania pozytywnych interwencji przez podanie leków przeciwwirusowych, rozszerzających oskrzela oraz
glikokortykosteroidów kończyły się uzyskaniem wielu różnych wyników, zwykle ujemnych. Wprawdzie niektórzy lekarze jako
standard postępowania zlecają próbę leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela, jednak
tego rodzaju podejście terapeutyczne nie znajduje uzasadnienia w opublikowanych danych
naukowych.4 Niezależnie od wyników wcześniejszych badań leki rozszerzające oskrzela
oraz glikokortykosteroidy są szeroko wykorzystywane, ale nie są zalecane do rutynowego
stosowania.4
Wyniki uzyskane w niniejszej pracy – wskazujące, że skojarzone podanie adrenaliny i deksametazonu może prowadzić do poprawy
klinicznej i zmniejszenia liczby hospitalizacji
– różnią się od uzyskanych po zastosowaniu
tych leków w monoterapii. Chociaż dokładny
mechanizm działania nie jest w tym wypadku
znany, synergizm zachodzący między glikokortykosteroidami i agonistami receptora β-adrenergicznego jest dobrze udokumentowany

w leczeniu astmy oskrzelowej.5 Wyniki prezentowanej pracy należy uznać za wstępne i wymagają one powtórzenia w badaniach
zaprojektowanych w celu weryﬁkacji skuteczności oraz upewnienia się co do bezpieczeństwa skojarzonego leczenia zapalenia
oskrzelików u niemowląt adrenaliną w nebulizacji oraz doustnym deksametazonem w porównaniu z placebo (patrz również: AAP Grand
Rounds, październik 2007;18:38-39.6 [Pediatria po Dyplomie. 2008;12(2):95])
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Rodzaj zagadnienia: Opis
Projekt badania: Przegląd retrospektywny
Badacze z CDC i FDA analizowali amerykańskie zgłoszenia do VAERS (Vaccine Adverse
Events Reporting System) od 1 czerwca 2006
r. do 31 grudnia 2008 r. Raporty dotyczyły reakcji chorych na czterowalentną szczepionkę
przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego
(qHPV).
W 2,5-letnim okresie obserwacji rozprowadzono 23 051 336 dawek szczepionki

qHPV i do VAERS przekazano 12 424 zgłoszenia, co oznacza 53,9 zgłoszenia
na 100 000 rozprowadzonych dawek. Producent zgłosił 68% (8471) raportów. Spośród
raportów zgłoszonych przez producenta i dotyczących objawów niepożądanych po szczepieniu qHPV w 7561 (89%) przypadków
informacje identyﬁkacyjne były na tyle niewystarczające, że uniemożliwiały obserwację kliniczną lub przegląd.
W 80% raportów jedyną stosowaną szczepionką była qHPV. W dniu zaszczepienia wyKwiecień 2010, Vol. 14 Nr 2 Pediatria po Dyplomie | 93
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stąpiło 40% objawów niepożądanych, 61%
po pierwszej, 25% po drugiej, a 13% po trzeciej dawce. Ogółem 772 (6,2%) zgłoszonych
objawów niepożądanych było ciężkich, łącznie z 32 zgłoszeniami zgonów. Do najczęściej
zgłaszanych objawów niepożądanych należały: omdlenia (15% zgłoszeń), zawroty głowy
(14%), nudności (9%), bóle głowy (8%) i reakcje w miejscu wstrzyknięcia (7,5%).
Spośród 1741 raportów o reakcjach miejscowych 608 takich reakcji wystąpiło w dniu
wstrzyknięcia (zakres: 0-408 dni), a w 77%
z nich qHPV była jedyną stosowaną szczepionką. Jeśli chodzi o 1896 raportów dotyczących omdleń, 293 (15%) zakończyło się
upadkiem, który doprowadził do urazu głowy
u 200 szczepionych. Zgłoszono 937 raportów bólów głowy, 725 – reakcji z nadwrażliwości i 28 anaﬁlaksji.
Spośród 42 zgłoszonych przypadków zespołu Guillaina-Barrégo (GBS) 12 z 21 (57%)
przypadków z dostępną informacją kliniczną
było zgodnych z deﬁnicją GBS. Tylko szczepionkę qHPV otrzymało 6 z 12 chorych na zespół Guillaina-Barrégo. Względne ryzyko
wystąpienia GBS po szczepionce qHPV wyniosło 0,3/100 000 pacjentolat. Zgłoszono
10 przypadków poprzecznego zapalenia rdzenia, jednak tylko 7 przypadków można było
potwierdzić i tylko 1 zdarzył się w ciągu
4-42 dni po szczepieniu.
Pięćdziesiąt sześć raportów dotyczyło żylnych epizodów zakrzepowo-zatorowych (VTE),
tj. 0,2 przypadku na 100 000 pacjentolat. Dalej można było obserwować tylko 31 z tych
zdarzeń. Wszyscy ci pacjenci otrzymali tylko
szczepionkę qHPV. Występowały u nich następujące czynniki ryzyka: przyjmowanie tabletek
antykoncepcyjnych zawierających estrogeny,
dodatni wywiad rodzinny, palenie tytoniu, ciąża, urazy oraz nadmierna lepkość krwi z powodu cukrzycowej kwasicy ketonowej.
Badania w kierunku nadmiernego krzepnięcia
wykonano u 22 chorych. Wyniki były dodatnie
u 10 z nich. Szczepionką qHPV zaszczepiono 236 kobiet krótko przed zajściem w ciążę
lub w czasie ciąży. W tej grupie zgłoszono
10 przypadków poronień. Spośród 32 zgłoszonych zgonów można było zweryﬁkować
20 (62,5%) i 14 z nich wystąpiło po podaniu
tylko szczepionki qHPV.
Autorzy konkludują, że częstość objawów niepożądanych po szczepieniu przeciwko HPV jest podobna do występującej
po innych szczepionkach z wyjątkiem
omdleń i VTE. Konieczne jest dalsze monito94 | Pediatria po Dyplomie Vol. 14 Nr 2, Kwiecień 2010

rowanie objawów niepożądanych, aby wyjaśnić ich istotność.
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Szczepionka przeciwko HPV była przedmiotem
ogromnego zainteresowania społeczności lekarskiej i osób spoza środowiska medycznego.
Rothman i Rothman w tym samym numerze
JAMA omawiają jednak zastrzeżenia dotyczące wprowadzenia tej szczepionki na rynek
przez ﬁrmy farmaceutyczne i reklamowania jej
przez stowarzyszenia lekarskie.1 Komentarz redakcyjny pokazuje złożoność tych zagadnień.2
Badania Slade’a i wsp. są ważne, gdyż
stanowią przegląd bazy danych VAERS dokonany w celu stwierdzenia, czy częstość objawów niepożądanych po wprowadzeniu
szczepionki jest większa od oczekiwanej. Autorzy zidentyﬁkowali dwa objawy, tj. omdlenia i VTE. Jest to ważna informacja dla lekarzy
praktyków. Choć omdleń może nie udać się
uniknąć, zalecane środki ostrożności pozwolą na zapobieżenie urazom.2 W przypadku
VTE zidentyﬁkowano niektóre czynniki ryzyka. Przed szczepieniami można prowadzić
skrining w kierunku ich występowania.3
Opierając się na obecnym stanie wiedzy,
szczepionka przeciwko HPV wydaje się bezpieczna. Czy jest skuteczna? Najważniejszy
marker skuteczności klinicznej, tj. zapobieganie
nowotworom, może wymagać 20 lub więcej
lat obserwacji, zanim będzie można go ocenić.
Badania wykonane przed zarejestrowaniem
szczepionki wykazały, że powodowała ona bardzo silną reakcję seropozytywną u zaszczepionych osób i była w 90-100% skuteczna
w zapobieganiu zmianom przedrakowym szyjki macicy, pochwy i sromu wywołanym zakażeniem serotypami HPV zawartymi w szczepionce
u uprzednio nieszczepionych kobiet. Skutki zakażenia HPV są u kobiet różne, większość zostanie uodporniona bez ryzyka późniejszego
zachorowania.3 Najtrudniejszym pytaniem,
na które trzeba odpowiedzieć, jest stwierdzenie, u których kobiet zakażenie będzie się utrzymywać i ostatecznie doprowadzi do raka.

Komentarz wydawcy
wydania amerykańskiego
W Stanach Zjednoczonych genitalne zakażenie HPV ciągle należy do najpowszechniej występujących chorób przenoszonych
drogą płciową. Rocznie zakażonych zostaje po nad 6 mi lio nów no wych osób.
W 2007 r. w Stanach Zjednoczonych wystą pi ło po nad 11 000 no wych przy pad ków ra ka szyj ki ma ci cy i mi mo ba dań
cy to lo gicz nych zmar ło na te go ra ka
ok. 3700 ko biet. Obec nie szcze pion ka
qHPV jest zarejestrowana przez FDA tylko
dla kobiet w wieku 9-26 lat. We wrześniu
panel doradców FDA zalecił zarejestrowanie jej do użytku u mężczyzn. Jeśli to ma
nastąpić, duże zainteresowanie wzbudzą
obawy komitetów ACIP i Red Book dotyczą ce sto sun ku kosz tów do sku tecz no ści
w za po bie ga niu ra ko wi prą cia i od by tu,
brodawkom narządów płciowych i zmniejszaniu całkowitego obciążenia społecznego wynikającego z zakażeń HPV. Czy będą
za le ce nia po wszech ne go sto so wa nia
szczepionki przeciwko HPV, czy też stosowa nie jej u mę żczyzn bę dzie wy biór cze?
Nieważne, które z zaleceń się pojawi, koniecz ne jest gro ma dze nie po re je stra cyj nych da nych na te mat sku tecz no ści
i działań niepożądanych, aby ocenić, jakie
będą korzyści ze stoso wania szczepionki
przeciwko HPV zarówno dla jednostek, jak
i społeczeństwa.
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