
26

prace
poglądowe

Dariusz BeDnarski1

alicja e. GrzeGorzewska2

1Studenckie Nefrologiczne Koło Naukowe, 
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii 
i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Opiekunka:
Prof. dr hab. med. Alicja E. Grzegorzewska

2Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii 
i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Andrzej Oko

Słowa kluczowe:
• dializoterapia
• przewlekła choroba nerek
• szczepienia
• zakażenia

Key words:
• dialysis
• chronic kidney disease
• vaccinations
• infections

Adres do korespondencji:
Prof. Alicja E. Grzegorzewska
FERA. Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii 
i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60- 355 Poznań
fax: 48 61 869 16 88; tel: 48 696 084 487
e-mail: alicja_grzegorzewska@yahoo.com

Szczepienia pacjentów dializowanych
Zakażenia stanowią drugą przyczynę śmiertelności i chorobowości w gru-

pie pacjentów dializowanych. przewlekła choroba nerek szczególnie w stadium 
wymagającym dializoterapii upośledza funkcjonowanie mechanizmów obron-
nych układu odpornościowego. odpowiedź immunologiczna na szczepienie 
jest zazwyczaj słabsza u pacjentów dializowanych w porównaniu do osób zdro-
wych, jednak w większości przypadków udaje uzyskać się ochronne stężenie 
przeciwciał. w polsce według Komunikatu głównego Inspektora Sanitarnego 
na rok 2018 obligatoryjne jest szczepienie przeciwko wirusowi zapalenia wą-
troby typu B pacjentów z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min, w tym osób 
dializowanych. Zaleca się także szczepienia dodatkowe, szczególnie przeciw-
ko pneumokokom i wirusom grypy. Udowodniono ich wpływ na zmniejszenie 
śmiertelności wśród pacjentów dializowanych. Uznaje się, że szczepienie cho-
rych w trakcie, bądź przed dializoterapią jest bezpieczne. przeciwwskazania do 
szczepień są nieliczne, nie należy więc zbyt pochopnie pozbawiać pacjentów 
najlepszej metody profilaktyki zakażeń, jaką stanowią szczepienia. 

(NeFRol. dIAl. pol. 2019, 23, 26-29)

Vaccination of dialysis patients
Infections are the second cause of mortality and morbidity among dialy-

sis patients. Chronic kidney disease impairs mechanisms of immunological 
system, especially in dialysis required patients. Seroconversion is usually 
weaker in dialysis patients than in healthy people, but in most cases the pro-
tective level of antibodies is achieved. According to ordinance of the Chief 
Sanitary Inspector for the 2018 vaccination against hepatitis B virus is man-
datory for patients with glomerular filtration rate below 30 ml/min, with dia-
lysis patients included. Vaccinations against influenza viruses and pneumo-
coccal infections are recommended. It is proven that the vaccines against 
pneumococci and influenza viruses reduce mortality among dialysis patients. 
The vaccination before and during dialysis is safe. There are a few contra-
indications to vaccinations, that is why we should not deny the best kind of 
prevention to the patients.

(NepRol. dIAl. pol. 2019, 23, 26-29)
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wstęp
Pacjenci dializowani są szczególnie 

narażeni na infekcje, które po chorobach 
sercowo- naczyniowych stanowią drugą 
przyczynę chorobowości i śmiertelności 
w tej grupie chorych [1]. W przewlekłej 
chorobie nerek, szczególnie w stadium 
wymagającym dializoterapii, upośledzo-
ne zostają zarówno mechanizmy obrony 
swoistej, jak i nieswoistej [2]. Zaburzone 
funkcjonowanie neutrofilów, monocytów, 
komórek dendrytycznych i limfocytów 
związane jest ze zwiększonym ryzykiem 
zakażeń wśród pacjentów dializowanych 
[3,4]. Aktualnie jedynym obligatoryjnym 
szczepieniem u pacjentów poddawanych 
dializie jest szczepienie przeciwko wiru-
sowi zapalenia wątroby typu B (HBV). 
Należy jednak pamiętać o indywidualnych 
wskazaniach i korzyściach płynących 
ze szczepień dodatkowych. Szczególną 
popularność zyskała immunizacja prze-
ciwko pneumokokom i wirusom grypy. 
W tabeli I przedstawiono ogólne zasady 
szczepienia [5]. Pamiętając o niewiel-
kiej liczbie przeciwwskazań, nie należy 
zbyt pochopnie pozbawiać pacjentów tak 
ważnej ochrony. Bezwzględne przeciw-
wskazania do szczepień stanowią ciężkie 
reakcje, np. anafilaksja, po poprzedniej 

dawce szczepionki lub składniku szcze-
pionki. Ostrożność należy zachować tak-
że w przypadku występowania ciężkich 
i umiarkowanie ciężkich ostrych stanów 
przebiegających z gorączką lub bez go-
rączki. U pacjentów dializowanych unikać 
należy szczepionek zawierających żywe 
drobnoustroje [6].

Szczepienie przeciwko wirusowi za-
palenia wątroby typu B

Szacuje się, że na świecie zakażonych 
HBV jest ponad 240 milionów ludzi [7], co 
czyni to zakażenie numerem jeden wśród 
wszystkich wirusowych zapaleń wątroby. 
Według analizy epidemiologicznej polskiej 
populacji w latach 2010-2014 średnio każ-
dego roku rejestrowano ponad 1500 przy-
padków zakażenia HBV [8]. Ryzyko zaka-
żenia osoby nieszczepionej po ekspozycji 
na krew osoby zakażonej HBV sięga nawet 
30%, dla porównania dla wirusa zapalenia 
wątroby typu C (HCV) wartość ta wynosi 
1,8%, a dla ludzkiego wirusa niedoboru 
odporności (HIV) 0,31% [9]. W Polsce obo-
wiązek szczepienia przeciw HBV wszyst-
kich noworodków i niemowląt został wpro-
wadzony w 1996 roku, a cztery lata później 
objęto szczepieniem osoby urodzone po 
1986 r.
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ciał [17-19]. Niektóre badania nie wykazują 
wpływu zaawansowania przewlekłej choro-
by nerek (PChN) na serokonwersję [20,21]. 
Ważnym wskazaniem do wcześniejszego 
szczepienia jest też fakt, że część pa-
cjentów zakaża się przed rozpoczęciem 
RRT. W analizie pacjentów zakażonych 
HBV poddawanych hemodializie (HD) na 
terenie Wielkopolski w 2007 r. wykazano, 
że 80% z nich wykazywało dodatni anty-
gen powierzchniowy HBV (HBsAg) przed 
rozpoczęciem RRT, z czego 36% zostało 
zdiagnozowanych w trakcie kwalifikacji do 
RRT [22]. Wśród pacjentów z ujemnym 
wynikiem testowania na HBsAg są także 
chorzy, którzy przebyli zakażenie HBV, ale 
wyeliminowali HBsAg: 10-20% pacjentów 
rozpoczynających HD bez wykrywalnego 
HBsAg miało kontakt z HBV [23,24].

W badaniu Pin i wsp. [25] po roku od 
szczepienia w grupie pacjentów hemodiali-
zowanych z optymalną odpowiedzią 24/74 
pacjentów (32%) miało nieoznaczalne mia-
no przeciwciał. Po 6 latach jedynie 18% 
pacjentów miało ochronne stężenie anty-
-HBs. W grupie, która nie odpowiedziała 
na cykl szczepienia, dodatkowa dawka 
szczepionki pozwoliła uzyskać zamierzo-
ne stężenie przeciwciał u 24% pacjentów. 

Głównym predyktorem wpływającym na 
czas utrzymania się ochronnego stężenia 
anty-HBs, okazało się stężenie przeciw-
ciał zmierzone zaraz po zakończeniu cyklu 
szczepienia. Największy odsetek pacjen-
tów z seroprotekcją po 3 latach (75%) ob-
serwowano w grupie z anty-HBs powyżej 
1000 IU/ml [25].

 Istnieją doniesienia, pokazujące, że 
pacjenci dializowani z cukrzycą i/lub nad-
ciśnieniem tętniczym częściej nie odpo-
wiadają na szczepienie [26,27]. Miano 
przeciwciał uwarunkowane jest wieloma 
czynnikami. Ostatnio udowodniono do-
datnią korelację ze stężeniem interferonu 
λ3 w osoczu oraz ujemną ze stężeniem 
2,3-dioksygenazą indoloaminy, która jest 
ustrojowym immunosupresorem [28]. 

W jednej z prac wykazano także ujemną 
korelację pomiędzy opornością na erytro-
poetynę, a mianem przeciwciał anty-HBs 
i serokonwersją poszczepienną [29]. 

 W ogólnej populacji na szczepienie nie 
odpowiada 5-6% osób [30,31]. Wśród pa-
cjentów dializowanych odsetek ten wynosi 
50-85% [22,32,33]. Szczepionki z dodat-
kiem adiuwantów takich, jak ekstrakt z my-
dłodrzewa właściwego [34] oraz system 
AS04 (3- O- deacylo- 4’ -monofosforylolipid 
A i sól glinu) [35], które miały zwiększać 
skuteczność immunizacji [36], nie znalazły 
komercjalnego zastosowania.

 Wraz z czasem trwania RRT zwięk-
sza się odsetek pacjentów z anty-HBs 
≥10 mIU/ml [37-39]. W obserwacji 5-letniej 
wykazano, że dializowani pacjenci (hemo-
dializowani i dializowani otrzewnowo ana-
lizowani byli razem), u których nie doszło 
do serokonwersji po szczepieniu przeciw 
HBV, charakteryzują się większą śmiertel-
nością z przyczyn infekcyjnych. Nie było 
istotnej różnicy w śmiertelności ogólnej 
między tymi pacjentami [40]. Badania wła-
sne ujawniły związek braku odpowiedzi 
po szczepieniu przeciw wzw typu B ze 

Tabela I
Ogólne zasady szczepienia w oparciu o zalecenia  Doradczego Komitetu ds. Praktyk Immunizowania 
Ośrodka Kontroli Chorób i Prewencji (ACIP CDC) w Atlancie [11].
General recommendations for vaccinations according to the Advisory Committee on Immunization Practices Centers 
for Disease Control and Prevention (ACIP CDC) in Atlanta [11].

ogólne zasady szczepienia

1. W przypadku wskazań należy szczepić dorosłych, u których w wywiadzie brak jest 
informacji odnośnie wcześniejszych szczepień.

2. Zwiększona przerwa między dawkami szczepionki wymagającej kilku dawek nie 
zmniejsza skuteczności szczepienia i nie trzeba wprowadzać dodatkowej serii lub 
dawki.

3. Złożone szczepionki mogą być stosowane, gdy jeden ze składników jest wskazany  
i nie ma przeciwskazań dla pozostałych składników. 

4. U chorych z upośledzoną odpornością należy unikać szczepionek zawierających 
atenuowane drobnoustroje.

Tabela II
Klasyfikacja poszczepiennego miana przeciwciał anty- HBs [12,13]. 

The classification of post-vaccination anti-HBs titers [12,13].

poszczepienne miano anty-HBs

• <2 mIU/ml – brak odpowiedzi immunologicznej
• ≥2 - <10 mIU/ml – znikoma odpowiedź immunologiczna
• ≥10 mIU/ml – pozytywna odpowiedź immunologiczna (ochronne stężenie 

przeciwciał)
• 10 - 100 mIU/ml – słaba odpowiedź immunologiczna
• >100 mIU/ml – optymalna odpowiedź immunologiczna
• >1000 mIU/ml – hiperreakcja

Tabela III
Schemat szczepienia pacjentów dializowanych przeciw HBV według Doradczego Komitetu ds. Praktyk 
Immunizowania Ośrodka Kontroli Chorób i Prewencji (ACIP CDC) w Atlancie [11,12].
The recommended schedule for the HBV vaccination of dialysis patients according to the Committee on Immunization 
Practices Centers for Disease Control and Prevention (ACIP CDC) in Atlanta [11,12].

engerix-B: 40 µg (2 x 20 µg)/dawkę podawaną domięśniowo w 1 lub 2 wstrzyknięciach 
w 4-dawkowym schemacie w miesiącach 0, 1, 2 i 6

Recombivax HB: 40 µg/dawkę podawaną domięśniowo w 3-dawkowym schemacie  
w miesiącach 0, 1 i 3

 Szczepienie przeciwko HBV według 
Komunikatu Głównego Inspektora Sanitar-
nego na rok 2018 jest obligatoryjne dla pa-
cjentów z filtracją kłębuszkową poniżej 30 
ml/min, w tym osób dializowanych [10]. Do-
radczy Komitet ds. Praktyk Immunizowania 
Ośrodka Kontroli Chorób i Prewencji (Advi-
sory Committee on Immunization Practices 
of Centers for Disease Control and Preven-
tion, ACIP CDC) także rekomenduje obję-
cie szczepieniem wszystkich pacjentów 
dializowanych oraz takich, którzy ze wzglę-
du na postępującą chorobę nerek mogą 
wkrótce wymagać dializy [11,12]. 

 Przyjmuje się, że pacjenci, którzy 
uzyskali po szczepieniu stężenie przeciwciał 
przeciwko antygenowi powierzchniowemu 
HBV (anty-HBs) <2 mIU/ml nie odpowied-
zieli na szczepienie. Wartości ≥2 mIU/
ml świadczą o odpowiedzi immunologicz-
nej (Tab. II), ale za ochronne stężenie 
przeciwciał uznaje się wynik ≥10 mIU/ml 
[12-14].

 W tabeli III przedstawiono schemat 
szczepienia pacjentów dializowanych we-
dług ACIP CDC [11]. U pacjentów dializo-

wanych stosuje się większe dawki szcze-
pionki niż w standardowych zaleceniach 
[11,12]. Rekomenduje się pomiar przeciw-
ciał poszczepiennych 1-2 miesiące po za-
kończeniu serii szczepienia oraz kontrole 
co 6 miesięcy [11]. 

Dla szczepionki Engerix-B został 
opracowany schemat przyspieszonego 
szczepienia: dawki szczepionki podaje 
się w dniach 0, 7, 21 oraz w 12 miesiącu 
od dawki 0. W metaanalizie badań prze-
prowadzonych na zdrowych osobach po-
twierdzono szybsze uzyskanie ochronnego 
miana przeciwciał anty-HBs wśród osób 
szczepionych przyspieszonym schema-
tem, ale krótszy był czas seroprotekcji [15]. 
Brak jest danych na temat skuteczności 
przyspieszonego schematu szczepienia 
w grupie pacjentów dializowanych. 

Wykonanie immunizacji zaleca się 
przed terapią nerkozastępczą (RRT), po-
nieważ zwiększa to szansę na skuteczniej-
szą odpowiedź immunologiczną [16]. Wraz 
ze wzrostem stężenia kreatyniny spada od-
setek pacjentów, u których po szczepieniu 
obserwuje się ochronne stężenie przeciw-
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śmiertelnością ogólną chorych hemodiali-
zowanych [41,42]. Przedstawione wyniki 
wskazują, że dłuższe przeżycie w pro-
gramie HD wiąże się z lepiej zachowaną 
czynnością układu immunologicznego.

Szczepienie przeciwko grypie
 W Polsce w zależności od sezonu 

epidemicznego rejestruje się od kilkuset 
tysięcy do kilku milionów zachorowań na 
grypę [43]. W związku z powszechnością 
występowania grypy, szczepienie zaleca 
się dla wszystkich już od 6 miesiąca życia 
[44]. Wirus grypy może prowadzić do po-
ważnych powikłań, m.in. zapalenia mięśnia 
sercowego, osierdzia, płuc. Na powikłany 
przebieg choroby szczególnie narażone są 
osoby powyżej 50 roku życia, z upośledzo-
ną odpornością, z chorobami przewlekłymi 
płuc, serca, nerek [45]. U pacjentów z upo-
śledzoną odpornością i chorobami prze-
wlekłymi rekomenduje się użycie szcze-
pionki rekombinowanej [11]. Większość 
pacjentów dializowanych uzyskuje mniej-
sze stężenie przeciwciał niż osoby zdro-
we, ale stężenie ochronne zostaje zwykle 
osiągnięte [46-48]. Pacjenci leczeni dializą 
otrzewnową (DO) lepiej odpowiadali na 
szczepionkę przeciw grypie H1N1 niż cho-
rzy hemodializowani [49]. Udowodniono 
korzystny wpływ stosowania suplementacji 
1,25(OH)2D3, szczególnie podawanej dro-
gą dożylną, na odpowiedź immunologiczną 
wśród pacjentów leczonych HD [50]. Z ko-
lei negatywny wpływ na odpowiedź układu 
odpornościowego zaobserwowano wśród 
chorych z hemoglobiną poniżej 10 g/dl 
i w wieku powyżej 65 lat [51].

 Wykazano, że szczepienie przeciwko 
grypie zmniejsza śmiertelność wśród pa-
cjentów poddawanych DO i HD oraz obniża 
częstość hospitalizacji pacjentów hemodia-
lizowanych [48]. Szczepionka przeciwko 
grypie jest dobrze tolerowana [52]. Reko-
menduje się szczepienie dializowanych 
pacjentów co roku [44]. 

Szczepienie przeciwko pneumoko-
kom

 Zakażenia spowodowane gram-do-
datnią dwoinką Streptococcus pneumo-
niae można podzielić na inwazyjne, czyli 
takie gdzie izoluje się bakterię z jałowych 
środowisk ciała, np. krew, płyn mózgowo- 
rdzeniowy, oraz nieinwazyjne, przebiegają-
ce łagodniej, głównie w postaci zapalenia 
zatok, ucha środkowego [53]. Pacjenci 
z PChN mają większe ryzyko zakażeń in-
wazyjnych [54]. W populacji osób zdrowych 
grupami ryzyka są dzieci poniżej 2 lat i do-
rośli powyżej 65 roku życia [55]. W polskim 
programie szczepień dzieci urodzone po 
31 grudnia 2016 roku objęte są obowiąz-
kiem szczepienia [10]. Aktualnie dostępne 
są dwa rodzaje szczepionek na pneumoko-
ki – skoniugowane i polisacharydowe [11]. 
Wśród pacjentów dializowanych stosuje 
się szczepionkę skoniugowaną złożoną 
z 13 serotypów (PCV13) i polisacharydo-
wą z 23 serotypów (PPSV23) [11]. Według 
wytycznych ACIP CDC zalecany sche-
mat szczepienia pacjentów dializowanych 
obejmuje podanie jednej dawki PCV13, 
następnie po minimum 8 tygodniach poda-

nie PPSV23. Po pięciu latach od pierwszej 
dawki PPSV23, rekomenduje się podanie 
drugiej dawki PPSV23 [11]. Należy pamię-
tać, że wystąpienie u pacjenta ciężkiej re-
akcji alergicznej na szczepienie przeciwko 
błonicy, jest przeciwskazaniem do użycia 
PCV13 [56].

 W jednym z badań porównano od-
powiedź immunologiczną na PCV13 
i PPSV23 w grupie pacjentów hemodializo-
wanych, którzy wcześniej nie byli szczepie-
ni i wśród tych, którzy otrzymali w przeszło-
ści PPSV23. Wykazano lepszą odpowiedź 
na szczepienie PCV13 w grupie nieszcze-
pionej wcześniej PPSV23 [57]. 

 W badaniu Guo i wsp. [58] zapadal-
ność na zapalenie płuc u pacjentów diali-
zownych wyniosła 27,9/100 w ciągu roku, 
ze współczynnikiem przeżywalności 0,51. 
Udowodniono też większe ryzyko incyden-
tów sercowo-naczyniowych po wystąpieniu 
zapalenia płuc [59]. 

 Wykazano niższą śmiertelność wśród 
pacjentów hemodializowanych, którzy zo-
stali zaszczepieni oraz korzystny wpływ 
połączenia szczepionek – pneumokokowej 
i przeciw grypie [60]. Należy jednak zwró-
cić uwagę, że większość tych wniosków 
pochodzi z badań na niewielkich grupach 
chorych i wciąż brakuje metaanaliz po-
twierdzających poprawę rokowania szcze-
pionych pacjentów dializowanych. 

Szczepienie przeciwko wirusowi za-
palenia wątroby typu A

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby 
typu A (HAV) kojarzone jest głównie z kra-
jami rozwijającymi się, gdzie warunki sa-
nitarne nie spełniają podstawowych stan-
dardów. Należy jednak pamiętać, że HAV 
występuje na każdej szerokości geogra-
ficznej. Według danych Polskiego Zakła-
du Higieny w 2017 roku odnotowano 3072 
przypadki zakażenia HAV, czyli o ponad 80 
razy więcej niż w 2016 roku. Najwięcej za-
każeń zaobserwowano w województwach 
mazowieckim, wielkopolskim, łódzkim i ślą-
skim [61]. Wirus przenosi się głównie na 
drodze fekalno-oralnej oraz przez oralne 
kontakty seksualne. Chorzy są zakaźni już 
na 2-3 tygodnie przed wystąpieniem pierw-
szych objawów, co ułatwia szerzenie się 
wirusa [62]. 

Istnieje mało danych na temat skutecz-
ności i wskazań do stosowania szczepie-
nia przeciwko HAV w grupie pacjentów 
dializowanych. W jednym z badań na 
grupie 43 osób sprawdzono odpowiedź 
immunologiczną w zależności od drogi 
podania. Wszyscy pacjenci, którzy otrzy-
mali szczepionkę drogą domięśniową 
uzyskali ochronne miano przeciwciał anty-
-HAV, w drugiej grupie wykorzystano drogę 
podskórną i uzyskano odpowiedź w 91%. 
W żadnej z grup nie zaobserwowano po-
ważnych skutków ubocznych [63].

 Stosowanie połączonej szczepionki 
przeciw HBV i HAV może być szczególnie 
korzystne u pacjentów, którzy po pierwot-
nym szczepieniu na HBV uzyskali niskie 
miano przeciwciał anty-HBs [64].

 Przedstawione powyżej prace pokazu-
ją, że mimo upośledzonych mechanizmów 
immunologicznych u większości dializowa-

nych chorych udaje się uzyskać ochron-
ne stężenie przeciwciał, a dzięki dawkom 
przypominającym można utrzymywać je 
przez długi czas, co wpływa na zmniej-
szenie śmiertelności z powodu zakażeń. 
W żadnym z przedstawionych badań nad 
stosowaniem szczepień wśród osób diali-
zowanych nie odnotowano poważnych re-
akcji poszczepiennych [65]. Ze względu na 
bezpieczeństwo i skuteczność szczepienia 
powinny stanowić główne narzędzie w pro-
filaktyce zakażeń wśród pacjentów dializo-
wanych. 
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