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Szczepienia i czytanie wykresów
„ze zrozumieniem”!
W 1796 roku miało miejsce jedno z najbardziej
zbawiennych dla ludzkości wydarzeń, którego
mężem opatrznościowym stał się Edward Jenner,
spostrzegawczy i odważny angielski lekarz. Zauważył on, że ci chłopi, którzy zarażają się od
krów lekką odmianą ospy zwaną krowianką, nie
chorują potem na czarną ospę, chorobę o wiele
bardziej niebezpieczną i – niestety – często kończącą się śmiercią. Jenner skojarzył fakty i zrozumiał, że istnieje szansa, by uodpornić ludzi na
jedną z najgroźniejszych chorób. Zdecydował się
na ryzykowny eksperyment – świadomie zaszczepił krowianką ośmioletniego chłopca. Chłopiec
bez komplikacji przeszedł tę chorobę i wyzdrowiał, po czym Jenner naraził go na zainfekowanie
czarną ospą – chłopiec nie zachorował!
Prawie 200 lat później dzięki szczepionce Jennera i jej nowym, ulepszonym odmianom Światowa
Organizacja Zdrowia uznała czarną ospę za chorobę całkowicie wyeliminowaną. Piękna historia
z happy endem.
Jednak właściwie to nie koniec. Pomysł Jennera
podchwycili inni i walka z chorobami za pomocą
szczepionek trwa. Jak skuteczna to broń, widać
na poniższych wykresach.

Liczba zachorowań na odrę
w Stanach Zjednoczonych w latach 1950-1993

Źródło: Centers for Disease Control and Prevention, www.cdc.gov

Liczba zachorowań na różyczkę
w Stanach Zjednoczonych w latach 1966-1993

Źródło: Centers for Disease Control and Prevention, www.cdc.gov

Imponujące, prawda? Nie dla wszystkich. Istnieje
grupa ludzi, którzy twierdzą, że szczepionki to
samo zło. Nie chcę dyskutować ze wszystkimi ich
argumentami, bo robią to o wiele lepiej fachowcy,
których opinie możecie przeczytać pod adresami
wymienionymi pod tym artykułem, jednak do kilku się odniosę.
Jeden z podstawowych zarzutów wobec szczepionek jest taki, że narażają one dzieci na zarażenie chorobą, a co najmniej – na nadwyrężenie
ich układu odpornościowego. Jednak według matematycznych szacunków układ odpornościowy
potraﬁ zwalczyć miliardy antygenów, a wprowadzenie podczas szczepienia co najwyżej 200
antygenów nie zmienia istotnie obciążenia tego
układu. Współcześnie stosowane szczepienia są
bardzo bezpieczne. Komplikacje poszczepienne
zdarzają się niezwykle rzadko, a korzyści płynące ze szczepień są niewspółmierne.
Nasuwa się tu – może nie najszczęśliwsze, ale
chyba też nie najgorsze – porównanie: przechodzenie przez ulicę po pasach dla pieszych przy
zielonym świetle jest ze wszech miar rozsądne
i uzasadnione, mimo że od czasu do czasu zdarza
się nieszczęśliwy wypadek właśnie na tych pasach, nawet gdy świeci zielone światło. Czy z tego
powodu mamy rezygnować z przechodzenia na
drugą stronę ulicy?
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A jeśli tam, po tej drugiej stronie jest jedyna
piekarnia w mieście? Wtedy przeciwnicy szczepień wysyłają po bułki innych. Ich rozumowanie
jest proste: niech się inni szczepią, moje dziecko szczepione nie będzie, a i tak nie zachoruje.
I istnieje duże prawdopodobieństwo, że faktycznie nie zachoruje (o ile nie pojedzie do miejsc,
gdzie choroba nie jest kontrolowana) – ale tylko
dlatego, że inne dzieci są zaszczepione i tworzą
wokół niego strefę ochronną! Nieszczepiony nie
ma się od kogo zarazić, korzysta z dobrodziejstw
szczepień, z którymi walczy, pasożytuje na innych, wysyła innych po bułki.
Nie będę rozwijał paskudnego według mnie zarzutu, że szczepionki wywołują autyzm. Wymyślił
go (tak, wymyślił, bo swoje wnioski oparł na sfałszowanych danych) niesławny były lekarz (tak,
były, bo brytyjska Naczelna Rada Lekarska zakazała mu wykonywania zawodu z powodu jego
nieetycznego postępowania) Andrew Wakeﬁeld.
I mimo że żadne przeprowadzone naukowymi
metodami badanie nie potwierdziło jego rewelacji, niektórzy wciąż w nie wierzą.
Zatrzymam się przy jeszcze jednym argumencie przeciwników szczepionek; nie przeczą oni,
że liczba zachorowań na wiele chorób maleje,
jednak uzasadniają to lepszą higieną, a nie szczepieniami. Zamiast dyskutować z tym poglądem,
proponuję spojrzeć na kilka kolejnych wykresów.

Skuteczność szczepień przeciw odrze
w Anglii i Walii w latach 1950–2004

Źródło: Immunisation against infectious disease – The Green Book,
https://www.gov.uk/government/collections/immunisation-against-in
fectious-disease-the-green-book (Strona ta zawiera informacje sektora
publicznego licencjonowane na podstawie Open Government Licence
v2.0) oraz E. Krawczyk, Szczepienia – wspaniałe osiągnięcie nauki
i medycyny, zob. bibliografia.

Następny wykres jest jeszcze bardziej wymowny.
Proszę zwrócić uwagę na to, co się stało z liczbą
zachorowań w okolicy 1980 roku, gdy przeciwnicy szczepień zdobyli tak dużą popularność, że
procent szczepionych dzieci spadł o 40 punktów
procentowych.

Skuteczność szczepień przeciw krztuścowi
(kokluszowi) w Anglii i Walii w latach 1940–2003

Źródło: Immunisation against infectious disease – The Green Book,
https://www.gov.uk/government/collections/immunisation-against-in
fectious-disease-the-green-book (Strona ta zawiera informacje sektora
publicznego licencjonowane na podstawie Open Government Licence
v2.0) oraz E. Krawczyk, Szczepienia – wspaniałe osiągnięcie nauki
i medycyny, zob. bibliografia.

Na koniec jeszcze jeden wykres, kto wie, być
może najwymowniejszy (zob. następna strona).
Przedstawiono na nim, jak się zmieniała liczba
zakażeń dwoma szczepami meningokoków (serogrupy B i serogrupy C). Do roku 2000 obie
te funkcje zachowywały się podobnie, okresowo
osiągając maksimum i minimum.
Jednak w 2000 roku wprowadzono szczepionkę
przeciw meningokokom typu C. Liczba zakażeń
tym typem zaczęła systematycznie spadać, a liczba zakażeń meningokokami typu B zachowała
swoją cykliczność niemal bez zmian. Jeśli to lepsza higiena jest powodem likwidacji zakażenia
meningokokami typu C, to dlaczego nie miało to
wpływu na zakażenia bakteriami typu B?
Jeśli ktoś wciąż ma kłopoty z interpretacją tych
wykresów, to może przekonają go liczby. W 1974
roku w Japonii uznano, że skoro krztusiec jest
chorobą opanowaną (tylko 373 przypadki i żaden
z nich nie był śmiertelny), to można zaprzestać
obowiązkowych szczepień. W rezultacie tylko
10% dzieci poddano szczepieniom. Pięć lat później zanotowano 13 000 przypadków krztuśca,
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Przypadki zachorowań spowodowanych zakażeniem meningokokami
w Anglii i Walii w latach 1997–2009

Źródło: Immunisation against infectious disease – The Green Book https://www.gov.uk/governme
nt/collections/immunisation-against-infectious-disease-the-green-book (Strona ta zawiera informacje sektora publicznego licencjonowane na podstawie Open Government Licence v2.0) oraz
E. Krawczyk, Szczepienia – wspaniałe osiągnięcie nauki i medycyny, zob. bibliografia.

a 41 z nich zakończyło się śmiercią. Władze zareagowały ponownym
wprowadzeniem obowiązkowych szczepień w 1981 roku – już po
dwóch latach liczbę przypadków zredukowano do 130 i nie zanotowano żadnych przypadków śmiertelnych. Czy naprawdę nie widać tu
związku między przyczyną a skutkiem? Czy to wszystko było spowodowane zaniedbaniem mycia rąk, a późniejsza poprawa – porządnym
ich szorowaniem?
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