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Wykaz StoSoWanych SkrótóW
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TMK – test matryc kolorowych Ravena
WISC-R – skala inteligencji Wechslera
WRp – wskaźnik rozwoju psychomotorycznego
WRU – wskaźnik rozwoju umysłowego
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WproWadzenie

W ostatnich kilkudziesięciu latach znacznie poprawiła się sytuacja epidemiologiczna 
w zakresie wielu chorób zakaźnych, a nawet zostały one w wielu państwach wyelimino-
wane. Ograniczenie znaczenia wielu chorób zakaźnych nastąpiło dzięki celowemu dzia-
łaniu, a szczególnym osiągnięciem w tym zakresie stała się eradykacja ospy prawdziwej. 
Sukces, jakim była eradykacja ospy prawdziwej, okazał się impulsem do podjęcia po-
dobnych działań w odniesieniu do innych chorób zakaźnych. 

Od roku 1988 realizowany jest światowy program eradykacji poliomyelitis, koordy-
nowany przez światową Organizację zdrowia (WHO) [1]. Szczepienia masowe dopro-
wadziły do eliminacji dzikich szczepów poliomyelitis w trzech Regionach WHO – Ame-
rykańskim, zachodniego Pacyfiku i Europejskim. W tych trzech regionach występują 
tylko pojedyncze zachorowania towarzyszące szczepieniom i sporadyczne zachorowa-
nia zawleczone. zachorowania wywołane dzikimi szczepami utrzymują się w kilku kra-
jach Afryki i Azji, co odsuwa w czasie osiągnięcie eradykacji poliomyelitis na świecie. 
Pewne niepowodzenia opóźniające eradykację nie umniejszają znaczenia osiągniętej 
w wielu regionach świata eliminacji poliomyelitis [2].

Biorąc pod uwagę fakt wypełnienia założeń programu eradykacji poliomyelitis przez 
większość regionów WHO, aktualnym wyzwaniem między innymi dla Europy jest re-
alizacja programu eliminacji odry i różyczki, który zakłada osiągnięcie tego celu w pań-
stwach całego regionu w roku 2010 [3–5]. zarówno odra, jak i różyczka spełniają kry-
teria chorób, które można poddać nie tylko eliminacji, lecz również eradykacji [6–9]. 
Metodą profilaktyczną o wysokiej skuteczności, która może zostać w tym procesie wy-
korzystana, są szczepienia ochronne [10]. Pozostałe możliwości oddziaływania na pro-
ces epidemiologiczny tych chorób są bardzo ograniczone i nie mają większego znacze-
nia w wymiarze populacyjnym [11–13]. Ponadto, jeżeli powiedzie się strategia przyjęta 
do uzyskania eliminacji odry i różyczki, to w wielu krajach, w których prowadzone są 
szczepienia skojarzoną szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR), zosta-
nie osiągnięta również eliminacja świnki [14]. Powodzenie programu eliminacji odry 
i różyczki jest uzależnione przede wszystkim od akceptacji szczepionki MMR, dlatego 
wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących jej bezpieczeństwa jest bardzo aktual-
nym wyzwaniem [15]. 

zwolennicy medycyny opartej na faktach (evidence-based medicine – EBM) kwe-
stionują wartość dowodów uzyskanych na podstawie badań epidemiologicznych do-
tyczących skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek [16]. Często nie spełniają one 
kryteriów włączenia do przeglądów badań prowadzonych zgodnie z zasadami EBM. 
Pozostawienie pewnej liczby badań odnoszących się do tej samej problematyki poza 
pulą poddaną ocenie może prowadzić do formułowania sprzecznych wniosków. Od-
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mienne lub niejednoznaczne wnioskowanie na podstawie przeglądów badań przepro-
wadzonych według zasad EBM stanowi podstawę do argumentacji, że wytyczne do 
realizacji szczepień nie są oparte na wystarczających dowodach. Sprzeczne wnioski 
uzyskano na podstawie przeglądów badań dotyczących bezpieczeństwa szczepionki 
MMR. Stratton i wsp. na podstawie wniosków opartych na przeglądzie badań ogłosili 
publikację szeroko popierającą bezpieczeństwo MMR, zwłaszcza w odniesieniu do 
braku związku tych szczepień z wstępowaniem autyzmu [17]. Opracowanie to stano-
wiło podstawę rekomendacji do szczepień MMR ustalonych przez Amerykańską Aka-
demię Pediatrii [18]. Natomiast przegląd badań obejmujących tę samą problematykę, 
przeprowadzony przez Demicheliego i wsp., doprowadził do sformułowania przeciw-
stawnych wniosków, wskazując, że wyniki badań dotyczących bezpieczeństwa MMR 
są w dużej mierze sprzeczne i nie pozwalają na jednoznaczne ustalenie wytycznych 
w tym zakresie [19]. 

Według najbardziej restrykcyjnego podejścia EBM kryteria włączenia do przeglą-
dów badań spełniają jedynie randomizowane badania kliniczne [20]. Mimo iż prowa-
dzone są takie badania w odniesieniu do skuteczności i bezpieczeństwa preparatów 
szczepionkowych, to również w tym przypadku pojawiają się zarzuty co do jakości 
uzyskiwanych na ich podstawie dowodów. W odniesieniu do skuteczności szczepio-
nek badania te dostarczają początkowo dowodów pośrednich, w postaci serokonwersji 
i immunogenności preparatów szczepionkowych, nie potwierdzając ich skuteczności 
klinicznej. Obecnie zarzuty niedoskonałości dowodów potwierdzających skuteczność 
szczepionek są podnoszone szczególnie w stosunku do rekomendacji odnoszących się 
do najnowszych preparatów, zwłaszcza przeciwko zakażeniom onkogennymi typami 
wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) [21]. Masowe szczepienia przeciwko HPV zo-
stały wprowadzone w wielu państwach na podstawie rekomendacji, opartych na po-
średnich dowodach dotyczących ich skuteczności. Chcąc dostarczyć dowodów (zgod-
nie z EBM) o skuteczności klinicznej szczepionki mającej zapobiegać rakowi szyjki 
macicy, należałoby prowadzić randomizowane badania kliniczne przez około 20 lat. 
Wynika to z bardzo długiego czasu, jaki upływa od przewlekłego zakażenia HPV do 
wystąpienia choroby, przed którą powinna chronić szczepionka. ze względów eko-
nomicznych i etycznych wakcynolodzy często posługują się dowodami pośrednimi, 
ustalając wskazania i rekomendacje do szczepień. zasady przyjęte przez zwolenników 
EBM doskonale sprawdzają się w medycynie leczniczej, która z reguły nie wymaga 
długotrwałego prowadzenia badań, ale są trudne do zastosowania w przypadku medy-
cyny zapobiegawczej, gdy skutki kliniczne mogą być udowodnione dopiero po wielo-
letnim okresie obserwacji [22].

Skuteczność populacyjną szczepionek wykorzystywanych od dawna w szczepie-
niach masowych można potwierdzić za pomocą opisowych badań epidemiologicznych 
[23–25]. Badania te opisują korzystne zmiany zachodzące w sytuacji epidemiologicznej 
chorób zakaźnych, które nastąpiły po wprowadzeniu masowych szczepień przeciwko 
tym chorobom. Jeżeli nawet tego rodzaju badania epidemiologiczne nie dostarczają sa-
tysfakcjonujących dowodów zgodnie z EBM, to jednak w środowiskach naukowych nie 
jest podważana skuteczność stosowanych od kilkudziesięciu lat szczepionek, takich jak 
MMR [26–32]. Inaczej przedstawia się wiarygodność dowodów dotyczących bezpie-
czeństwa stosowanych szczepionek. Jest ono ciągle kwestionowane wraz z pojawianiem 
się nowych hipotez o szkodliwym wpływie szczepień na różne aspekty zdrowotne szcze-
pionych osób [33]. 

Mrozek-Budzyn.indd   10 2010-12-24   01:25:04



11

Randomizowane badania kliniczne prowadzone przed rejestracją nowego preparatu 
trwają z reguły zbyt krótko, aby potwierdzić lub wykluczyć wszystkie potencjalne skutki 
uboczne działania szczepionki [34]. Bierny monitoring niepożądanych odczynów po-
szczepiennych (NOP) nie gwarantuje wysokiego stopnia pewności diagnostycznej, po-
zwalającej na udowodnienie związków przyczynowo-skutkowych między zastosowaną 
szczepionką a objawami klinicznymi pojawiającymi się po jej zastosowaniu [35].

Wiele trudności dotyczących badań nad szczepionkami wynika z konieczności ich 
prowadzenia na populacjach dziecięcych, ponieważ szczepieniom głównie podlegają 
najmłodsze grupy wiekowe. Wśród populacji dziecięcej mamy do czynienia ze stosun-
kowo niską zapadalnością na większość chorób, co wymaga prowadzenia wieloletnich 
obserwacji do udowodnienia ewentualnych związków przyczynowo-skutkowych. Im 
dłuższy czas prowadzenia badania, tym trudniej o właściwą rekrutację i utrzymanie ba-
danej grupy dzieci [36]. Badania te napotykają również wiele problemów ze względu na 
specyficzne ograniczenia etyczne [37]. Przytoczone przyczyny stanowią pewne wytłu-
maczenie konieczności posługiwania się pośrednimi dowodami dotyczącymi skuteczno-
ści i bezpieczeństwa szczepionek. Nie powinno to być jednak usprawiedliwieniem dla 
poprzestawania na takich dowodach. Niewątpliwie należy poszukiwać lepszych metod 
badawczych, pozwalających opierać rekomendacje dotyczące programów szczepień na 
coraz bardziej przekonujących dowodach.

Według wakcynologów wyniki takich badań epidemiologicznych, jak badania kli-
niczno-kontrolne czy prospektywne kohortowe, stanowią wystarczającą odpowiedź na 
większość stawianych pytań, dotyczących bezpieczeństwa szczepień, pod warunkiem że 
są prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone. Mimo iż mogą nie odpowiadać kryteriom 
dla przeglądów badań, zgodnych z zasadami EBM, to po ich przeanalizowaniu w pew-
nych grupach, usystematyzowanych pod względem rodzaju badań oraz testowanych hi-
potez, można sformułować właściwe wnioski w zakresie bezpieczeństwa szczepień [38]. 
W tym opracowaniu przedstawiono wnioski sformułowane na podstawie różnych badań 
epidemiologicznych dotyczące hipotez, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat miały istot-
ny wpływ na pogorszenie się akceptacji szczepień MMR [39–42].

Hipotezy dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, które wywarły istotny wpływ  
na obniżenie akceptacji szczepień MMR

Narastający trend zapadalności na autyzm, spowodowany zwiększoną świadomością 
oraz rozszerzeniem kryteriów rozpoznania tej choroby, wywołał obawy, że przyczyną 
zachorowania może być nasilająca się ekspozycja na pewne czynniki środowiskowe, 
w tym na szczepionki. Chociaż wiele już wiadomo na ten temat, to nadal wiedza doty-
cząca przyczyn i możliwości profilaktyki zaburzeń autystycznych jest niezadowalająca. 
Dopóki nie zostaną wyjaśnione przyczyny autyzmu, dopóty będzie istniała tendencja do 
formułowania różnych hipotez dotyczących tej problematyki. 

Wzrost zainteresowania autyzmem bierze się od czasu zapoczątkowania badań do-
tyczących zapadalności na autyzm i całościowe zaburzenia rozwoju (pervasive develop-
mental disorder – PDD). z badań wynikało, że mimo dużych rozbieżności współczyn-
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ników zapadalności na autyzm w badanych populacjach ich wartość w analizowanych 
okresach wykazywała wieloletni trend wzrostowy, osiągając pod koniec lat 90. XX wieku 
stabilizację współczynników na stosunkowo wysokim poziomie [43]. znaczący wzrost 
zapadalności z początku lat 90. stał się powodem do spekulacji na temat przyczyn zmian, 
które zaszły w sytuacji epidemiologicznej autyzmu [44].

Trend narastającej zapadalności na autyzm nałożył się na okres coraz intensywniej-
szego stosowania szczepień, w tym również MMR. Można było również przypuszczać 
o wpływie innych czynników środowiskowych na zmieniającą się sytuację epidemiolo-
giczną choroby [45]. Jednak nie było na to żadnych dowodów, dlatego prawdziwej przy-
czyny zaistniałej sytuacji upatrywano raczej w poprawiającej się diagnostyce i rejestracji 
zachorowań [46]. Postawy rodziców i lekarzy w odniesieniu do autyzmu również ulegały 
pewnym zmianom, pozwalając na akceptację postawionej diagnozy. Tego rodzaju wytłu-
maczenie wzrastającej zapadalności na autyzm, niewątpliwie prawdziwe, nie zwalniało 
z potrzeby prowadzenia badań nad określeniem roli czynników środowiskowych na wy-
stępowanie zaburzeń autystycznych, z uwzględnieniem znaczenia ich interakcji z indywi-
dualnymi predyspozycjami genetycznymi do wystąpienia choroby [47].

Hipoteza o związku szczepionki MMR z występowaniem autyzmu u dzieci

W sytuacji narastającego zainteresowania autyzmem również naukowcy, którzy 
wcześniej specjalizowali się w całkiem innej problematyce badawczej, podjęli bada-
nia nad przyczynami autyzmu. W lutym 1998 roku brytyjski gastroenterolog Andrew 
Wakefield i wsp. opublikowali w „The lancet” artykuł dotyczący 12 dzieci, u których 
zaburzenia jelitowe oraz regresja rozwoju wystąpiły w różnym czasie od zaszczepienia 
MMR [48]. zmiany w zachowaniu 1

3  dzieci wystąpiły przed pojawieniem się objawów 
ze strony układu pokarmowego. U większości dzieci w badaniu endoskopowym wyka-
zano w jelitach guzkowy rozrost grudek chłonnych. Na tej podstawie autorzy badania 
sformułowali wniosek, że dzieci przed podaniem szczepionki rozwijały się prawidło-
wo, a po jej podaniu doszło u nich do przewlekłych zmian zapalnych w jelitach, co 
w konsekwencji doprowadziło do zaburzeń rozwojowych. Patomechanizm wyjaśniono, 
opierając się na hipotezie, iż szczepionkowy wirus odry ma tendencję do przetrwania 
w przewodzie pokarmowym dziecka, wywołując przewlekły stan zapalny jelit. zmiany 
zapalne powodują zwiększoną przepuszczalność jelit dla substancji, które uszkadzają 
intensywnie rozwijający się mózg, co powoduje regresję rozwoju dziecka. Postawiono 
hipotezę, że istnieje wyższe ryzyko przetrwania w jelitach atenuowanego wirusa odry 
w przypadku zastosowania szczepionki MMR w porównaniu ze szczepionkami mono-
walentnymi, ponieważ łączne podanie trzech żywych wirusów szczepionkowych osłabia 
możliwości układu immunologicznego do ich eliminacji z organizmu.

Kilka faktów podważa jednak taką interpretację opisanej serii przypadków. Po pierw-
sze, dzieci objęte oceną zgłosiły się do lekarza gastroenterologa z objawami chorobowy-
mi, a w badaniu nie uwzględniono grupy kontrolnej, co uniemożliwiło autorom określe-
nie, czy zachorowanie na autyzm po podaniu szczepionki MMR było przypadkowe, czy 
nie. Ponieważ szczepionkę MMR otrzymywało miesięcznie około 50 000 brytyjskich 
dzieci w 2. roku życia, czyli w wieku, gdy zwykle pojawiają się pierwsze objawy auty-
zmu, nie można było uniknąć jedynie czasowego związku między szczepieniem a wy-
stąpieniem choroby. liczba zachorowań na autyzm wśród dzieci w Wielkiej Brytanii 
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w roku 1998 wynosiła 1 na 2000, zatem chorobę tę wkrótce po podaniu szczepionki 
MMR rozpoznawano miesięcznie u około 25 dzieci [49]. Osoby wykonujące badania 
endoskopowe i neuropsychologiczne znały rozpoznanie, co mogło wpłynąć na interpre-
tację wyników badań. Ponadto u niektórych dzieci z rozpoznanym autyzmem nie obser-
wowano objawów ze strony przewodu pokarmowego, co jest niezgodne z sugerowanym 
patomechanizmem, że zapalenie jelit ułatwiło przedostawanie się do krwi białek powo-
dujących encefalopatię. Nie stwierdzono również, aby wirusy zawarte w szczepionce 
MMR były przyczyną przewlekłego zapalenia jelit. 

Krytyczne uwagi dotyczące zastosowanej metodyki badawczej zmobilizowały Wa-
kefielda do podjęcia podobnego badania na większej grupie przypadków [50]. Drugie 
badanie również charakteryzowało się wieloma błędami metodycznymi i nadal nie 
wyizolowano wirusa odry z komórek jelitowych i nie przedstawiono wyników testów 
statystycznych, potwierdzających zależności występujące w sformułowanej hipotezie 
dotyczącej MMR. 

Hornig i wsp. oraz D’Souza i wsp. w swoich badaniach wykazali, że u dzieci chorych 
na autyzm nie wykrywano genomu wirusa odry, będącego składnikiem szczepionki MMR, 
częściej niż u dzieci zdrowych. Ponadto nadal nie zidentyfikowano białek, które rzekomo 
miałyby się przemieszczać z jelit do mózgu, wywołując encefalopatię [51, 52]. 

Badania ekologiczne

Niezależnie od krytyki przytoczonych badań podjęto wiele nowych inicjatyw ba-
dawczych dotyczących szczepień MMR w celu weryfikacji hipotezy Wakefielda. Naj-
prostsze badania ekologiczne zależności między wskaźnikami zaszczepienia MMR 
a zapadalnością na autyzm nie potwierdziły występowania takiego związku. Najlepiej 
przemawiającymi badaniami tego typu były te przeprowadzone na populacjach dzieci, 
u których po kilkunastu latach narastającego trendu zapadalności na autyzm uzyskano 
jego stabilizację, mimo utrzymywania się nadal wysokich wskaźników zaszczepienia 
MMR. W Polsce badanie takie było przeprowadzone już po ustabilizowaniu się współ-
czynników zapadalności na autyzm, ale analiza dotyczyła okresu wzrastającego trendu 
wskaźników zaszczepienia MMR [53]. 

Przeprowadzenie dobrej jakości badań ekologicznych było możliwe dzięki reali-
zowanym na szeroką skalę programom szczepień ochronnych. Badania ekologiczne 
dotyczące omawianej problematyki przeprowadzono w kilku krajach, uzyskując spój-
ne wyniki.

1. W Wielkiej Brytanii oceniono 498 dzieci chorych na autyzm. Dzieci urodzone 
w latach 1979–1992 pochodziły z 8 rejonów kraju. Dane do badania pochodziły z do-
stępnych baz komputerowych. Mimo iż potwierdzono trend wzrostowy liczby rozpo-
znań autyzmu u dzieci w kolejnych latach, wprowadzenie szczepionki MMR (1987 rok) 
nie spowodowało zmiany zapadalności na autyzm. Nie zaobserwowano również częst-
szego rozpoznawania autyzmu w ustalonym okresie po podaniu szczepionki MMR. Nie 
stwierdzono również różnicy w wieku rozpoznawania autyzmu między dziećmi szcze-
pionymi i nieszczepionymi oraz między dziećmi szczepionymi przed ukończeniem i po 
ukończeniu 18. miesiąca życia. Autorzy nie zaobserwowali także różnic w częstości roz-
poznawania autyzmu wśród dzieci szczepionych i nieszczepionych, gdy analizą objęto 
dodatkowo dzieci z dłuższym okresem obserwacji po szczepieniu MMR, oraz dzieci, 
które były poddane również rewakcynacji [54].

Mrozek-Budzyn.indd   13 2010-12-24   01:25:07



14

2. W kolejnym badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii przeanalizowano 
trend chorobowości, wykorzystując bazę danych general Practice Research Database, 
z pełnymi danymi dotyczącymi szczepień dzieci. Analiza danych obejmujących ponad 
3 miliony osobolat obserwacji w latach 1988–1999 potwierdziła dla autyzmu wzrosto-
wy trend chorobowości, pomimo utrzymujących się na stałym poziomie wskaźników 
zaszczepienia MMR [55].

3. W Stanach zjednoczonych porównano odsetek dzieci w wieku przedszkolnym 
zaszczepionych MMR w poszczególnych latach z liczbą przypadków autyzmu, objętych 
opieką w specjalistycznych placówkach medycznych w latach 1980–1994. Podobnie jak 
w Wielkiej Brytanii zwiększenie chorobowości z powodu autyzmu nie miało związku 
z odsetkiem dzieci zaszczepionych MMR [56].

4. W badaniu przeprowadzonym w Kanadzie oceniono zapadalność z powodu ogól-
nych zaburzeń rozwoju po wprowadzeniu szczepionki MMR u 27 749 dzieci z 55 szkół 
w prowincji Quebec. Chorobowość z powodu autyzmu zwiększała się wraz ze zmniej-
szaniem się odsetka dzieci zaszczepionych MMR [57]. 

Inne badania populacyjne dotyczyły przede wszystkim związku szczepionki MMR 
z „nowym wariantem” autyzmu opisanym przez Wakefielda i wsp., a w szczególności 
z regresją rozwoju, której towarzyszyły objawy ze strony przewodu pokarmowego. Nie-
stety, trudno jest prowadzić badania w odniesieniu do zjawiska, co do którego występują 
wątpliwości, czy ono rzeczywiście istnieje. Dlatego na podstawie przedstawionych po-
niżej badań można formułować jedynie wnioski dotyczące zaburzeń rozwoju, niezależ-
nie od współistniejących chorób przewodu pokarmowego. 

5. W Wielkiej Brytanii przeprowadzono badanie obejmujące 262 dzieci chorych na 
autyzm, stwierdzając podobny wiek dziecka, w którym rodzice po raz pierwszy zauwa-
żyli niepokojące objawy, oraz podobną częstość regresji rozwoju niezależnie od eks-
pozycji na szczepionkę MMR. Nie zaobserwowano związku między regresją rozwoju 
a objawami ze strony przewodu pokarmowego [58]. 

6. Po wprowadzeniu szczepionki MMR w Wielkiej Brytanii w 1987 roku na terenie 
londynu porównano osoby szczepione z nieszczepionymi, analizując 473 dzieci cho-
rych na autyzm. Nie zaobserwowano różnicy między tymi grupami w zakresie występo-
wania regresji rozwoju oraz objawów ze strony przewodu pokarmowego [59]. 

Wyniki żadnego z badań ekologicznych nie stanowiły poparcia dla hipotezy, że szcze-
pionka MMR jest związana ze zwiększonym ryzykiem występowania autyzmu. Ponadto 
badania te przemawiały przeciwko istnieniu „nowego wariantu” autyzmu. 

Badania kliniczno-kontrolne i kohortowe 

Mimo iż wyniki badań ekologicznych nie dawały podstaw do podejmowania bardziej 
szczegółowych badań dotyczących związku szczepionki MMR z autyzmem, to jednak 
w tym przypadku gdy zaufanie do szczepień zostało już podważone, podjęto kontynu-
ację badań. Badaniami tymi były między innymi zaprezentowane poniżej badania retro-
spektywne i prospektywne.

1. Korzystając z bazy danych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w Wielkiej 
Brytanii, porównano 71 dzieci chorych na autyzm szczepionych szczepionką MMR 
z odpowiednio dobraną grupą kontrolną 284 zdrowych dzieci, również poddanych tym 
szczepieniom. Autorzy nie stwierdzili różnic między badanymi grupami w zakresie licz-
by wizyt lekarskich w ciągu 6 miesięcy po podaniu szczepionki MMR. Biorąc pod uwa-
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gę fakt, że wizyty lekarskie odzwierciedlają obawy rodziców o stan zdrowia dziecka, 
wyniki badania sugerują, że rozpoznanie autyzmu nie było czasowo związane z poda-
niem szczepionki MMR [60]. 

2. W Finlandii na podstawie rejestrów zachorowań porównano dane o hospitalizacji 
z danymi dotyczącymi historii szczepień w grupie ponad 535 000 dzieci szczepionych 
w latach 1982–1986. W analizie obejmującej 309 dzieci hospitalizowanych z powodu 
autyzmu nie zaobserwowano zwiększenia liczby zachorowań na autyzm w okresie po 
szczepieniu MMR [61].

3. W Danii ustalono historię szczepień oraz fakt rozpoznania autyzmu w grupie 
537 303 dzieci urodzonych w latach 1991–1998. Autorzy nie zaobserwowali zwiększo-
nego ryzyka autyzmu wśród dzieci szczepionych MMR w porównaniu z dziećmi nie-
szczepionymi. W grupie przypadków nie stwierdzono związku między czasem podania 
szczepionki a wystąpieniem objawów autyzmu [62].

4. Wykorzystując dane z pediatrycznego program obserwacji rozwoju, w Stanach 
zjednoczonych porównano 624 przypadki chorych na autyzm z odpowiednio dobraną 
grupą kontrolną, liczącą 1824 dzieci. Dane dotyczące szczepień uzyskano ze stanowych 
formularzy szczepień. Autorzy nie stwierdzili, aby szczepienie MMR stanowiło czynnik 
ryzyka zachorowania na autyzm [63].

5. Badanie kliniczno-kontrolne przeprowadzone w Wielkiej Brytanii objęło 1294 
dzieci chorych na całościowe zaburzenia rozwoju, w tym autyzm, oraz 4469 dzieci z od-
powiednio dobranej grupy kontrolnej. Wyniki badania nie wykazały związku między 
szczepieniem MMR a wymienionymi powyżej zachorowaniami [64].

6. W badaniu kliniczno-kontrolnym przeprowadzonym w Polsce przeanalizowano 
historię szczepień MMR oraz monowalentną szczepionką przeciwko odrze w grupie 298 
dzieci, z których 96 stanowiły przypadki autyzmu. Nie stwierdzono związku szczepień 
żadną z wymienionych szczepionek z występowaniem zwiększonego ryzyka zachoro-
wania na autyzm [65].

7. Wykorzystując długoletni program szczepień ochronnych z wykorzystaniem 
MMR, realizowany w Finlandii, przeprowadzono prospektywne badanie kohortowe. 
Obserwowano NOP po podaniu szczepionki MMR rejestrowane w latach 1982–1996. 
W analizowanym okresie w grupie 31 dzieci wystąpiły NOP ze strony przewodu pokar-
mowego. U żadnego z tych dzieci nie doszło do rozwoju autyzmu [66].

W dalszej analizie tej grupy nie wykazano zachorowań na autyzm związanych 
z podaniem szczepionki wśród 1,8 miliona dzieci. Mimo iż w badaniu wykorzystano 
dane z biernego systemu nadzoru, niezwykle przekonujący jest zupełny brak związku 
między chorobami przewodu pokarmowego a autyzmem, po zastosowaniu szczepion-
ki MMR [67]. 

Wyniki polskiego badania kliniczno-kontrolnego dotyczącego autyzmu były ostat-
nimi, które zostały opublikowane w wersji internetowej przed zaistnieniem zdarzenia, 
którego znaczenie trudno przecenić. Redakcja czasopisma „The lancet” po 12 latach 
uzasadnionej krytyki badania Wakefielda, po jego negatywnej ocenie dotyczącej kwestii 
etycznych (przeprowadzonej przez Brytyjską Izbę lekarską), wycofała badanie z wy-
kazu swoich publikacji na początku lutego 2010 roku. Nie można przewidzieć wpływu 
tego wydarzenia na społeczną akceptację szczepień, ponieważ będzie on uzależniony 
od przekazu tej informacji do szerokiego ogółu odbiorców. Jednak dla środowiska na-
ukowego stanowi to potwierdzenie słuszności podjętych inicjatyw badawczych nad pro-
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blematyką szczepień MMR. Należy mieć nadzieję, że jest to wydarzenie, które kończy 
badania nad potwierdzonym wielokrotnie brakiem związku MMR z występowaniem 
autyzmu u dzieci. 

Hipoteza o toksycznym oddziaływaniu tiomersalu na ośrodkowy układ nerwowy 

W skład szczepionek oprócz immunogenu wchodzą również substancje pomocni-
cze, między innymi środki konserwujące, mające zdolność zabijania lub zapobiegające 
namnażaniu drobnoustrojów. Tiomersal jako środek konserwujący jest obecny w nie-
których szczepionkach przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu B oraz grypie. Jest to związek chemiczny zawierający etylortęć, stosowany 
do produkcji preparatów szczepionkowych od około 80 lat [68]. 

Mimo braku danych potwierdzających szkodliwe oddziaływanie tiomersalu zawar-
tego w szczepionkach na organizm ludzki w roku 1999 Amerykańska Akademia Pedia-
trii zaleciła rezygnację ze stosowania u niemowląt szczepionek zawierających związki 
rtęci [69]. Rozpowszechniana przez działaczy ruchów antyszczepionkowych nadinter-
pretacja powyższych zaleceń, w połączeniu z występującymi już obawami społeczny-
mi, doprowadziła do narastającego niepokoju wśród rodziców dzieci. Jednak obawy te 
są nieuzasadnione, ponieważ objawy autystyczne wykazują znaczącą różnicę w porów-
naniu z symptomami zatrucia rtęcią. Dlatego z biologicznego punktu widzenia nie ma 
podstaw do uzasadnienia obaw dotyczących związku rtęci z występowaniem autyzmu. 
Tym bardziej nie można tej hipotezy odnosić do szczepionki MMR, która nie zawiera 
tiomersalu [70]. 

zatrucie rtęcią u dzieci charakteryzuje się objawami w zakresie motoryki, mowy, 
czucia, psychiki, widzenia, słuchu oraz obwodu głowy, które w przypadku autyzmu albo 
wcale nie występują, albo mają zupełnie inny charakter. Obserwacje te zostały potwier-
dzone wynikami badania przeprowadzonego przez naukowców ze Stanów zjednoczo-
nych. Wykazano w nim, że etylortęć zawarta w niektórych szczepionkach nie wywołuje 
nawet niewielkich objawów zatrucia tym metalem [70].

Mimo braku biologicznych podstaw do twierdzenia, że tiomersal zawarty w niektó-
rych szczepionkach powoduje autyzm, podjęte zostały badania epidemiologiczne w celu 
weryfikacji tej hipotezy. 

Badania ekologiczne

W badaniach ekologicznych przeprowadzonych w kilku państwach porównano zapa-
dalność na autyzm z ekspozycją na tiomersal zawarty w szczepionkach. Wycofanie tego 
środka konserwującego ze szczepionek w wielu państwach europejskich oraz w Stanach 
zjednoczonych stanowiło o dostępności odpowiedniego materiału badawczego do we-
ryfikacji hipotezy dotyczącej związku tiomersalu zawartego w szczepionkach z wystę-
powaniem autyzmu.

1. W Danii i Szwecji rejestrowano stabilne współczynniki zapadalności na autyzm 
w okresie powszechnego stosowania szczepionek zawierających tiomersal, tzn. w latach 
1980–1990. Następnie, aż do zakończenia badania w roku 2000, obserwowano wzrosto-
wy trend zapadalności na autyzm, mimo usunięcia tiomersalu ze szczepionek w 1992 
roku [71].
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2. W Danii porównano zapadalność na autyzm u dzieci, które otrzymały zróżnicowa-
ne dawki etylortęci. W badaniu uwzględniono następujące narażenie dzieci na tiomersal 
– 200 µg w latach 1961–1970, 125 µg w latach 1970–1992 i 0 µg w latach 1992–2000. 
Po raz kolejny potwierdzono brak związku między ekspozycją na tiomersal a zachoro-
waniem na autyzm [72].

3. W badaniu przeprowadzonym w Kanadzie podzielono na grupy 27 749 dzieci 
z 55 szkół w zależności od daty urodzenia. Na podstawie historii szczepień zgodnej 
z okresem, w którym przypadała data urodzin dzieci, oceniono ekspozycję na tiomersal. 
Na podstawie dokumentacji medycznej ustalono zapadalność na całościowe zaburzenia 
rozwoju w poszczególnych latach życia. Stwierdzono, że nie ma zależności między na-
rażeniem na tiomersal a rozpoznaniem powyższych zaburzeń. Najwyższą zapadalność 
na całościowe zaburzenia rozwoju wykazano w grupach, które zostały zaszczepione pre-
paratami niezawierającymi tiomersalu [57].

Badania kohortowe

Przeprowadzono również badania kohortowe dotyczące związku między ekspozycją 
na tiomersal a zachorowaniem na autyzm. 

1. W Danii objęto analizą kohortę dzieci, wśród których rozpoznano ponad 1200 
przypadków autyzmu w latach 1990–1996. Wykazano, że ryzyko zachorowania na 
autyzm było podobne u dzieci, które były eksponowane na szczepionki zawierające 
tiomersal i niezawierające tego związku. Ponadto nie wykazano różnicy zapadalności 
w zależności od wielkości dawki tiomersalu, na którą dzieci były narażone. Ustalono też, 
że zapadalność na autyzm w populacji dziecięcej zwiększyła się po usunięciu tiomersalu 
ze wszystkich szczepionek stosowanych w tej grupie wiekowej [73].

2. W Stanach zjednoczonych wykorzystano bazę Vaccine Safety Data link do oceny 
140 887 dzieci urodzonych w latach 1991–1999. W analizowanej kohorcie rozpoznano 
ponad 200 zachorowań na autyzm. Nie stwierdzono związku między zastosowaniem 
szczepionek zawierających tiomersal a występowaniem autyzmu [74].

3. Badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii oparto na danych z general Prac-
tice Research Database. Kohortę stanowiło ponad 100 500 dzieci urodzonych w latach 
1988–1997, które miały kompletną dokumentację szczepień. W analizowanej grupie 104 
dzieci zachorowały na autyzm. Nie zaobserwowano związku między ekspozycją na tio-
mersal a rozpoznaniem autyzmu [75].

4. Również na terenie Wielkiej Brytanii poddano prospektywnej obserwacji 12 810 
dzieci urodzonych w latach 1991–1992, które miały pełną dokumentację szczepień. Nie 
stwierdzono związku między ekspozycją na tiomersal a występowaniem zaburzeń neu-
rologicznych lub psychologicznych [76].

Pomimo iż żywe szczepionki wirusowe nie zawierają tiomersalu, to – niestety – nie-
prawdziwa hipoteza, dotycząca rozwoju autyzmu w związku z zawartą w szczepionkach 
rtęcią, miała niekorzystny wpływ również na akceptację szczepionki MMR. Osoby nie-
rzetelnie informowane o składzie szczepionek lub mające tylko powierzchowną wiedzę 
na ten temat negatywne hipotezy o jednych szczepionkach utożsamiają z pozostałymi 
preparatami. Dlatego upowszechnianie negatywnej opinii o szkodliwości tiomersalu za-
wartego w niektórych szczepionkach, mimo iż nie dotyczyło MMR, w praktyce przy-
czyniło się w wielu państwach do obniżenia wskaźników zaszczepienia tą szczepionką. 
Chociaż nie wykazano związku zawartego w szczepionkach tiomersalu z występowa-
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niem autyzmu, ze względu na akceptację szczepień najlepiej byłoby z takich preparatów 
zrezygnować, zwłaszcza w przypadku najmłodszych dzieci. z tego rodzaju szczepionek 
zrezygnowano już w większości państw europejskich oraz w Stanach zjednoczonych. 
Polska jest jednym z ostatnich państw europejskich, w których do szczepień obowiązko-
wych u noworodków i niemowląt stosowane są szczepionki zawierające tiomersal.

Hipoteza o nadmiernym obciążeniu układu immunologicznego dużą liczbą szczepionek

Pomimo wyników licznych badań, w których nie wykazano związku między sto-
sowaniem szczepionki MMR lub szczepionek zawierających tiomersal z występowa-
niem autyzmu, nie udało się zakończyć negatywnych dyskusji wokół tej metody pro-
filaktyki. Przyczyną tego stanu rzeczy są rozpowszechniane inne teorie o szkodliwo-
ści szczepień. Najpopularniejsza z nich sugeruje, że jednoczesne podawanie różnych 
szczepionek osłabia układ odpornościowy, umożliwiając antygenom szczepionkowym 
wchodzenie w pewne interakcje z układem nerwowym, co prowadzi do wywołania 
autyzmu. Popularna hipoteza o szkodliwości przeciążenia niedojrzałego układu odpor-
nościowego dziecka poprzez jednoczesne podawanie kilku szczepionek lub podawa-
nie ich w krótkich odstępach czasu nie znalazła dotychczas potwierdzenia w wynikach 
badań. Natomiast przeciwko powyższej hipotezie przemawiają przedstawione poniżej 
argumenty i badania. 

Chociaż u najmłodszych dzieci układ odpornościowy jest jeszcze niedojrzały, to 
szczepionki nie stanowią dla niego znaczącego przeciążenia. Dzieci od urodzenia są 
zdolne do wytworzenia różnych rodzajów odpowiedzi immunologicznej, posiadając 
zdolność do odpowiedzi na wiele szczepionek podanych jednocześnie [77]. Odpowiedź 
immunologiczna po łącznym podaniu kilku szczepionek jest podobna do odpowiedzi 
uzyskiwanej po wstrzyknięciu każdej ze szczepionek osobno. Skuteczność większości 
szczepionek wzrasta przy ich jednoczesnym stosowaniu. liczba NOP w przypadku jed-
noczesnego stosowania szczepionek jest taka sama, jak przy rozdzielnym podawaniu 
poszczególnych preparatów [78]. 

Mimo iż w ciągu ostatnich lat programy szczepień dla najmłodszych dzieci znacząco 
rozszerzyły zakres profilaktyki, to obciążenie układu odpornościowego w rzeczywistości 
się zmniejszyło. Ten korzystny skutek uzyskano dzięki nowym technologiom, które po-
zwoliły na produkcję nowej generacji preparatów szczepionkowych, zawierających nie-
wielką liczbę antygenów. Spośród stosowanych do tej pory preparatów najbardziej ob-
ciążającą antygenowo szczepionką jest szczepionka pełnokomórkowa przeciwko krztuś-
cowi (około 3000 antygenów). została ona wiele lat temu wycofana przez większość 
państw europejskich oraz przez Stany zjednoczone, ale nadal jest stosowana w Polsce 
w ramach szczepień obowiązkowych. Szczepionka została wycofana z powodu częstego 
wywoływania NOP o charakterze neurologicznym, a nie ze względu na nadmierne ob-
ciążenie układu immunologicznego. Szczepionki stanowią niewielką liczbę antygenów 
w porównaniu z naturalnymi zakażeniami, z którymi zwykle musi radzić sobie układ 
odpornościowy dziecka. Odpowiedź immunologiczna wywołana dużą liczbą antygenów 
wskutek naturalnego zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi jest znacznie więk-
sza niż odpowiedź nawet na kilka szczepionek podanych jednocześnie [79, 80]. Ponadto 
jeżeli dzieci nie zostaną uodpornione w sposób sztuczny poprzez szczepienia, to będą 
się zakażały i chorowały w sposób naturalny na choroby, którym można zapobiegać. 
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Będzie to stanowiło poważniejsze obciążenie nie tylko dla układu immunologicznego, 
lecz także dla ogólnego stanu zdrowia dziecka. 

Nie potwierdzono również, aby wielokrotne szczepienia osłabiały układ odporno-
ściowy. Dzieci szczepione i nieszczepione są w takim samym stopniu podatne na zakaże-
nia, którym nie zapobiegamy poprzez sztuczne uodpornienie [81–83]. Nie ma dowodów 
potwierdzających, iż szczepienia klinicznie osłabiają układ odpornościowy. Natomiast 
niektóre choroby, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, zwiększają podat-
ność dzieci na ciężkie, inwazyjne zakażenia innymi drobnoustrojami chorobotwórczymi 
[84, 85]. W badaniu dotyczącym bezpieczeństwa szczepień MMR, przeprowadzonym 
w Wielkiej Brytanii, nie stwierdzono związku tych szczepień ze zwiększonym ryzykiem 
hospitalizacji dzieci z powodu inwazyjnych chorób bakteryjnych w ciągu 3-miesięcznej 
obserwacji po podaniu szczepionki [86].

Nie wykazano również immunologicznego podłoża autyzmu [87]. W przeciwień-
stwie do chorób autoimmunologicznych u chorych na autyzm brakuje danych wska-
zujących na aktywację układu odpornościowego czy zmiany zapalne w ośrodkowym 
układzie nerwowym [88, 89]. Najnowsze wyniki badań sugerują, że za zachorowania na 
autyzm może częściowo odpowiadać zmienność genetyczna sieci neuronalnych, wpły-
wająca na rozwój synaps [90]. zatem spekulacje, że nadmierna lub niewłaściwa odpo-
wiedź immunologiczna na szczepienia jest odpowiedzialna za występowanie autyzmu, 
są sprzeczne z najnowszymi danymi naukowymi dotyczącymi patogenezy tej choroby 
[91]. Jednak dopóki patogeneza autyzmu nie zostanie ostatecznie wyjaśniona, dopóty 
będą istniały tendencje do generowania kolejnych hipotez, które mogą niekorzystnie 
wpłynąć na akceptację szczepień.

Szczepionka MMR może być podawana jednocześnie z innymi preparatami szcze-
pionkowymi, dlatego w zależności od rodzaju zastosowanych połączeń obciążenie dla 
układu odpornościowego może być zróżnicowane [92, 93]. Umieszczenie trzech róż-
nych wirusów szczepionkowych w jednym preparacie MMR stało się argumentem dla 
przeciwników szczepień do propagowania opinii o szkodliwym działaniu szczepionki. 
U podstaw tej negatywnej opinii leżała hipoteza Wakefielda, według której dzieci otrzy-
mujące potrójną szczepionkę MMR, mając zbytnio obciążony układ immunologiczny, 
nie były w stanie wyeliminować z organizmu wirusów szczepionkowych. Przetrwa-
ły w jelitach wirus szczepionkowy odry miał wywoływać przewlekłe zmiany zapalne 
i w konsekwencji regresję rozwoju. Sytuacja taka nie miała mieć miejsca w przypadku 
oddzielnego podawania dzieciom szczepionek monowalentnych przeciwko odrze, świn-
ce lub różyczce. Argumentacja ta, mimo iż niepotwierdzona w badaniach (nie wykry-
wano genomu wirusa odry będącego składnikiem szczepionki MMR częściej u dzieci 
z autyzmem w porównaniu z dziećmi zdrowymi), stała się podstawą dla ruchów anty-
szczepionkowych do mobilizacji na rzecz zastąpienia szczepionki MMR szczepionkami 
monowalentnymi [94]. 

Przedstawione badania epidemiologiczne potwierdzają, że ani tiomersal, ani szcze-
pionka MMR nie powodują autyzmu. Wyniki tych badań, a także brak biologicznie uza-
sadnionych argumentów, że szczepionki przeciążają układ odpornościowy, skutecznie 
obaliły tezę, że szczepienia powodują autyzm. Dalsze badania dotyczące przyczyn auty-
zmu powinny skupić się na innych hipotezach. 
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Niepożądane odczyny poszczepienne a akceptacja szczepień

zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych poprzez szczepienia już od samego 
początku budziło krytykę i wiele obaw. Szczególne znaczenie mają informacje o szcze-
pionkach przekazywane w ramach tzw. ruchów antyszczepionkowych. Ruchem anty-
szczepionkowym określane jest działanie mające na celu zaniechanie szczepień. Najczę-
ściej jest ono realizowane przez szerzenie teorii lub hipotez o nieskuteczności lub wręcz 
szkodliwości szczepień oraz o braku potrzeby szczepień wobec malejącej zapadalności 
na daną chorobę [95]. Niepożądanym odczynem poszczepiennym jest reakcja lub zda-
rzenie następujące po szczepieniu (NOP) [96]. Informacje o NOP propagowane przez 
ruchy antyszczepionkowe są często oparte na danych niezweryfikowanych, przesadzo-
nych lub domniemanych [97–99].

Kalendarze szczepień w krajach europejskich wprowadzono na przełomie lat 50. i 60. 
XX wieku, wówczas gdy znacznie wzrosła liczba szczepień obowiązkowych. W od-
niesieniu do większości szczepień warunkiem ich znaczącej skuteczności jest wysoki 
odsetek zaszczepionej populacji [100]. Wobec istniejącego wówczas zagrożenia choro-
bami zakaźnymi, którym można było zapobiegać poprzez szczepienia, nietrudno było 
osiągnąć wysokie odsetki osób zaszczepionych. Rezultatem prowadzonych programów 
szczepień było radykalne obniżenie liczby zachorowań i zgonów z powodu groźnych 
chorób zakaźnych. W miarę upływu czasu skutki ochronne szczepień są coraz lepiej 
widoczne i z jednej strony prowadzi to do eliminacji choroby lub znaczącego ograni-
czenia jej występowania, ale z drugiej szczepienia bardzo dużych populacji ujawniają 
liczne objawy poszczepienne [101]. W rezultacie percepcja społeczna szczepień może 
być taka, że powodują one coraz częściej różnorodne działania niepożądane. W więk-
szości przypadków są to opinie nieuzasadnione, a wynikające jedynie z większej (w war-
tościach bezwzględnych) liczby działań niepożądanych wskutek szerszego stosowania 
szczepionek.

W przypadku zaszczepienia wysokiego odsetka osób przeciwko chorobie, w której 
rezerwuarem drobnoustroju jest wyłącznie człowiek, dochodzi do powstania odporno-
ści zbiorowiskowej [102]. Wówczas chronione przed zachorowaniem są również osoby, 
które z różnych przyczyn nie poddały się szczepieniu. Ten fakt, w opinii przeciwników 
szczepień, może potwierdzać bezzasadność szczepień i brak potrzeby zaszczepienia się 
w indywidualnych przypadkach [103]. Prowadzi to do zmniejszonej akceptacji szcze-
pień i spadku ich wykonywania w programach szczepień ochronnych [104]. W następ-
stwie zmniejszonego wykonywania szczepień nie obserwuje się już takiej liczby dzia-
łań niepożądanych, co uspokaja przeciwników szczepień, ale z upływem czasu wzrasta 
populacja osób nieszczepionych i nieuodpornionych. Konsekwencją tego jest ponowny 
wzrost liczby zachorowań, często w postaci epidemii. Ten okresowy zwrot w kierunku 
wzrostu zapadalności, stwarzając realne ryzyko zachorowania i budując świadomość 
zagrożenia, poprawia akceptację szczepień [105, 106]. Tego rodzaju zmienność może 
się powtarzać cyklicznie (rycina 1).

Przedstawiona powyżej sytuacja odnosi się również do szczepień MMR. Jednak 
zmienność akceptacji tych szczepień nie powinna mieć miejsca w końcowej fazie reali-
zacji programu eliminacji odry i różyczki [107, 108].
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Monitoring niepożądanych odczynów poszczepiennych

NOP, które mogą wystąpić po podaniu szczepionki, są opracowywane na podstawie 
badań klinicznych prowadzonych przed rejestracją preparatu oraz na podstawie danych 
pochodzących z monitorowania działań niepożądanych, po wprowadzeniu szczepionek 
do szerokiego stosowania [67, 109–111]. W zależności od rodzaju szczepionki skutki 
niepożądane mogą mieć różne nasilenie, ale w skali populacji są nieuniknione. Mimo 
że większa część NOP ma łagodny przebieg i nie pozostawia trwałych następstw, każda 
reakcja gorączkowa, obrzęk i odczyn zapalny w miejscu wstrzyknięcia, każdy przedłu-
żający się płacz dziecka stanowią dla rodziców powód do niepokoju i obaw, których nie 
wolno lekceważyć. Ciężkie odczyny zdarzają się naprawdę rzadko (częstość podano dla 
MMR w dalszej części rozdziału), ale bywają wśród nich reakcje naprawdę poważne, 
mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby szczepionej [112–114]. Przy 
wysokiej zapadalności na ciężką chorobę zakaźną ryzyko indywidualne każdego dziecka 
jest dostatecznie duże, aby uzasadnić podjęcie ryzyka ciężkiego następstwa szczepienia. 
Jednak gdy skuteczny program szczepień obniży zapadalność do niewielkich wartości 
(z taką sytuacją mamy do czynienia w końcowym etapie realizacji programu eliminacji 
odry i różyczki), nie można już indywidualnego zagrożenia chorobą używać jako argu-
mentu przemawiającego na rzecz zaszczepienia [115, 116].

Od kilkudziesięciu lat wzrasta zainteresowanie lekarzy i rodziców problematyką bez-
pieczeństwa szczepień. W tej sytuacji najlepszym działaniem jest prowadzenie rzetel-
nej ich rejestracji oraz badań epidemiologicznych mających na celu ustalenie związków 
między szczepieniami a przypisywanymi im odczynami [117, 118]. Tam, gdzie takie 
związki zostają potwierdzone, w miarę możliwości nadmiernie odczynowe szczepionki 
powinny być zastępowane ich bezpieczniejszymi odpowiednikami [119, 120]. Tenden-
cja ta ma w ostatnich latach odzwierciedlenie w zmianach zachodzących w programach 
szczepień w wielu państwach europejskich. W Polsce zmiany dotyczące szczepień obo-
wiązkowych następują w tym zakresie stosunkowo powoli, dlatego rodzice, chcąc za-
pewnić swoim dzieciom bezpieczniejsze szczepionki, ponoszą koszty szczepień alterna-
tywnych. W ten sposób bardzo odczynowa szczepionka z pełnokomórkowym krztuścem 

Ryc. 1. zależność między intensywnością szczepień, ich akceptacją oraz sytuacją  epidemiologiczną choroby
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jest zastępowana preparatami acelularnymi, a zamiast żywej szczepionki przeciwko 
poliomyelitis stosowana jest szczepionka inaktywowana. Narastająca tendencja stoso-
wania szczepionek alternatywnych doprowadziła do sytuacji, że już ponad połowa naj-
młodszych dzieci w Polsce jest szczepiona tymi preparatami. Biorąc pod uwagę fakt, że 
szczepionki te są stosunkowo drogie, stanowi to dowód, jak ważne dla rodziców dzieci 
jest bezpieczeństwo szczepień. 

ze względu na występowanie lub brak związku ze szczepionką i szczepieniem roz-
różnia się następujące typy NOP:

1) koincydencje, czyli zdarzenia po szczepieniu, które mogły wystąpić niezależnie 
od tego, czy dana osoba została zaszczepiona. Przykładem są choroby wieku 
dziecięcego, które występują najczęściej w tym samym okresie życia co wykona-
ne szczepienia;

2) reakcje wywołane błędnym wykonaniem szczepienia lub nieprawidłowym prze-
chowywaniem szczepionki. Przykładem są zakażenia spowodowane brakiem ste-
rylności podczas wykonywania iniekcji lub rozpuszczania szczepionki;

3) odczyny zależne od właściwości samej szczepionki. Przykładem są odczyny aler-
giczne ze wstrząsem anafilaktycznym włącznie [121].

Do prawidłowej oceny NOP konieczna jest wiedza oparta na faktach, która pozwoli 
na efektywne przewidywanie i w miarę możliwości zapobieganie negatywnym następ-
stwom szczepień. Jednak pewnym problemem pozostają ograniczenia precyzji, z jaką 
NOP są identyfikowane [122, 123]. W praktyce NOP może zostać potwierdzony:

1) z pierwszym stopniem pewności diagnostycznej (rozpoznanie pewne), jako zda-
rzenie kliniczne lub wynik badania laboratoryjnego, które występują w możliwym 
do zaakceptowania odstępie czasu od zaszczepienia i nie można ich wyjaśnić in-
nym stanem chorobowym lub innymi okolicznościami niż zaszczepienie. zdarze-
nie to powinno się powtarzać przy powtórnym szczepieniu i nie występować, jeśli 
szczepienie nie miało miejsca. Ten rodzaj związku o bardzo wysokiej swoistości 
i zwykle niższej czułości może zostać potwierdzony w badaniach kontrolowa-
nych, gdzie możliwe jest dokładne rozpoznanie, a w analizie można uwzględnić 
czynniki zakłócające;

2) z drugim stopniem pewności diagnostycznej (rozpoznanie prawdopodobne), gdy 
zdarzenie nie jest bezwzględnie związane tylko z daną szczepionką i do jego roz-
poznania nie jest konieczne powtórzenie zdarzenia przy powtórnym zaszczepie-
niu. Jest to podstawowy poziom rozpoznania w nadzorze epidemiologicznym;

3) z trzecim stopniem pewności diagnostycznej (rozpoznanie domyślne), gdy zda-
rzenie może być wyjaśnione innymi przyczynami niż szczepienie. Jest to najsłab-
szy związek między szczepionką a NOP.

Oprócz tych pozytywnych kategorii odczynów poszczepiennych, tzn. takich, w któ-
rych przyjmuje się związek między odczynem a szczepieniem, wyróżnia się dwie kate-
gorie negatywne:

1) związek między szczepieniem a odczynem nie jest ustalony;
2) związek między szczepieniem a odczynem nie występuje.
Rozróżnienie między tymi kategoriami NOP zależy zazwyczaj od liczby, jakości 

i zaawansowania badań epidemiologicznych nad możliwymi powiązaniami między od-
czynem a poprzedzającym go szczepieniem. Mimo ciągłego doskonalenia nadzoru nad 
NOP nadal pozostaje obszar do pewnych nadinterpretacji w tym zakresie. Wyzwaniem 
dla naukowców jest dostarczanie dowodów na poziomie pierwszego stopnia pewności 
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diagnostycznej o występowaniu związków przyczynowo-skutkowych między szczepie-
niem a NOP [124–126]. 

Profil bezpieczeństwa szczepionki MMR

Bezpieczeństwo szczepionki MMR stosowanej w realizacji programu eliminacji 
odry i różyczki zostało ustalone na podstawie licznych badań laboratoryjnych i epide-
miologicznych, wymaganych w procedurach rejestracyjnych preparatu [127–130]. Po 
wprowadzeniu jej do szczepień masowych podlega ona takiemu samemu nadzorowi 
epidemiologicznemu jak pozostałe preparaty szczepionkowe. Pozwala to na weryfikację 
NOP ustalonych na podstawie badań rejestracyjnych oraz daje możliwość pogłębiania 
wiedzy w tym zakresie, wraz z wydłużającą się historią masowego stosowania prepara-
tu. Jako NOP związane z podaniem szczepionki MMR uznano to tej pory zamieszczone 
poniżej stany kliniczne [131–136]. 

Częstości występowania podane są jako:
•	 Bardzo często: > 1/10; 

zaczerwienienie w miejscu podania, gorączka.
•	 Często: > 1/100 do < 1/10; 

ból i obrzęk w miejscu podania, gorączka (mierzona w odbytnicy > 39,5°C; mierzona 
pod pachą lub w ustach > 39°C), wysypka, zakażenia górnych dróg oddechowych.
•	 Niezbyt często: > 1/1000 do 1/100;

swoisty odczyn odrowy, zapalenie ucha środkowego, uogólnione powiększenie węzłów 
chłonnych, zapalenie spojówek, zapalenie oskrzeli, kaszel, biegunka, wymioty, obrzęk 
ślinianki przyusznej, jadłowstręt, nerwowość, bezsenność, nietypowy płacz.
•	 Rzadko: > 1/10 000 do < 1/1000;

reakcje alergiczne, drgawki gorączkowe.
•	 Bardzo rzadko: < 1/10 000; 
Układ sercowo-naczyniowy: zapalenie naczyń.
Układ krwiotwórczy i chłonny: trombocytopenia, plamica.
Układ mięśniowo-szkieletowy: ból stawów i(lub) zapalnie stawów, ból mięśni.
Układ nerwowy: drgawki lub napady padaczkowe bez gorączki, ból głowy, zawroty 

głowy, parestezje, zapalenie wielonerwowe, polineuropatia, zespół guillaina-Barrégo, 
ataksja, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu wywołane 
przez ciałka wtrętowe wirusa odry. Stwierdzono zapalenie mózgu lub encefalopatię 
w jednym przypadku na 3 miliony dawek. Ryzyko wystąpienia tych poważnych stanów 
klinicznych po szczepieniu żywym wirusem odry jest znacznie mniejsze od ryzyka ich 
wystąpienia w wyniku zachorowania na odrę (jeden przypadek na 2000 zachorowań).

Układ oddechowy: zapalenie płuc.
Układ moczowo-płciowy: zapalenie jąder.
Narządy zmysłów: różne postacie zapalenia nerwu wzrokowego, w tym zapalenie 

pozagałkowe, zapalenie tarczy nerwu wzrokowego, zapalenie siatkówki, porażenie mię-
śni okoruchowych, głuchota na tle neurologicznym.

Skóra: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, powstawanie pęche-
rzyków w miejscu wstrzyknięcia, świąd.

Reakcje nadwrażliwości: reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy (w tym 
obrzęki obwodowe lub obrzęk twarzy), skurcz oskrzeli oraz pokrzywka.

Mrozek-Budzyn.indd   23 2010-12-24   01:25:18



24

Kategorie częstości występowania działań niepożądanych były podobne po podaniu 
pierwszej i drugiej dawki szczepionki, z wyjątkiem bólu w miejscu wstrzyknięcia, który 
częściej występował po drugiej dawce MMR [137–144]. 

Badania dotyczące bezpieczeństwa szczepionki MMR z wyłączeniem autyzmu

Dla akceptacji szczepień MMR bardzo ważnym obszarem zainteresowania jest 
możliwość weryfikacji, które NOP występują jedynie w związku czasowym, a które są 
związane przyczynowo z zastosowaniem szczepionki. Niestety, bierny nadzór epide-
miologiczny nad NOP dostarcza z reguły drugiego lub trzeciego stopnia pewności diag-
nostycznej [145]. Chcąc dysponować dowodami, potwierdzającymi związki przyczy-
nowo-skutkowe między zastosowaniem szczepionki a konsekwencjami zdrowotnymi, 
konieczne jest prowadzenie badań epidemiologicznych [146]. Brak pewnej informacji 
w tym zakresie będzie zwiększał liczbę niekorzystnych zjawisk zdrowotnych łączonych 
z działaniem szczepionki, chociaż w rzeczywistości nie jest ona za to odpowiedzialna.

Badania nad ustaleniem związku szczepień MMR ze stanami klinicznymi  
i chorobami uznanymi jako NOP

1. Badania kliniczno-kontrolne dotyczące występowania ostrej trombocytopenii po 
szczepieniu MMR:
−	 we Włoszech wykazano, że w ciągu 6 tygodni po podaniu szczepionki iloraz szans 

dla ostrej trombocytopenii wynosił 2,4 (istotny statystycznie), potwierdzając, że 
szczepionka MMR zwiększa ryzyko wystąpienia tego stanu klinicznego, który 
jest uznany jako NOP [147];

−	 w badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii wykazano, że w takim samym 
okresie po szczepieniu ostra trombocytopenia występowała z częstością 1/22 300 
dawek szczepionki, a dwa z trzech rejestrowanych przypadków były wywołane 
podaniem szczepionki MMR [148].

2. Badania kohortowe związku szczepień MMR z ryzykiem występowania drgawek 
gorączkowych:
−	 na podstawie badania prospektywnego przeprowadzonego na dużej populacji 

dzieci duńskich wykazano nieznacznie wyższe ryzyko pojawienia się drgawek 
gorączkowych w ciągu 2 tygodni po szczepieniu. Nie stwierdzono w tej grupie 
zwiększonego ryzyka zachorowania na padaczkę w porównaniu z dziećmi, u któ-
rych wystąpiły drgawki o innej etiologii [142];

−	 badanie przeprowadzone w Stanach zjednoczonych wykazało, że ryzyko względ-
ne pojawienia się drgawek gorączkowych między 8. a 14. dniem po szczepieniu 
MMR wynosiło 2,8 (istotne statystycznie). Ten niepożądany odczyn był rejestro-
wany z częstością 25–34/100 000 dawek szczepionki. Nie wykazano, aby podanie 
szczepionki było związane z wyższym ryzykiem występowania innego rodzaju 
drgawek, nie obserwowano również żadnych odległych konsekwencji zdrowot-
nych związanych z epizodem drgawkowym [149];

−	 podobne wyniki uzyskano na podstawie retrospektywnego badania kohortowego 
przeprowadzonego również w Stanach zjednoczonych, uwzględniając trzylet-
ni okres obserwacji badanych stanów klinicznych od zastosowania szczepionki 
MMR [150].
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3. Badania dotyczące związku szczepień MMR z zachorowaniami na aseptyczne za-
palenie mózgu:
−	 duża populacja dzieci niemieckich została objęta badaniem prospektywnym kohor-

towym przy okazji wprowadzenia nowej szczepionki MMR. Dwuletnia obserwacja 
dotyczyła występowania NOP po podaniu dwóch różnych preparatów szczepionko-
wych. Nie potwierdzono związku zastosowanych szczepionek MMR z zarejestro-
wanymi w tym czasie przypadkami aseptycznego zapalenia mózgu u dzieci [151];

−	 tego samego rodzaju badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii również nie 
potwierdziło wyższego ryzyka zachorowania na aseptyczne zapalenie mózgu po 
szczepieniu MMR. Wykazano natomiast zwiększone ryzyko pojawienia się drga-
wek gorączkowych po zastosowaniu szczepionki MMR, między 6. a 11. dniem od 
ekspozycji [152];

−	 nie potwierdzono również zwiększonego ryzyka występowania aseptycznego za-
palenia mózgu, związanego ze szczepieniem MMR w badaniu kliniczno-kontrol-
nym, przeprowadzonym w Stanach zjednoczonych [153].

4. Badanie kliniczno-kontrolne przeprowadzone w Stanach zjednoczonych dotyczą-
ce związku szczepień MMR oraz szczepionki pełnokomórkowej przeciwko krztuścowi 
na występowanie encefalopatii. Retrospektywne badanie objęło przypadki encefalopatii 
u dzieci do 7. roku życia, hospitalizowanych w latach 1981–1995. grupę przypadków 
stanowiło 452 dzieci. Dla każdego przypadku dobrano troje dzieci z grupy kontrolnej. 
Wyniki badania potwierdziły brak związku szczepień MMR ze zwiększonym ryzykiem 
występowania encefalopatii u dzieci, w ciągu 90 dni od podania szczepionki [154].

5. Spośród innych stanów neurologicznych poddano również weryfikacji hipotezę 
o związku szczepień MMR ze zwiększonym ryzykiem występowania zespołu guillaina- 
-Barrégo. W badaniu retrospektywnym przeprowadzonym na populacji dzieci fińskich, 
w którym przeanalizowano wszystkie hospitalizowane z tego powodu przypadki w la-
tach 1982–1986, nie potwierdzono związku przyczynowego między podaniem szcze-
pionki MMR a ujawnieniem się wymienionego zespołu [155].

6. Utrata słuchu po podaniu szczepionki MMR jest uznawana jako NOP. Jednak w ba-
daniu przeprowadzonym w Stanach zjednoczonych, gdzie na podstawie raportowanych 
przypadków ustalono częstość utraty słuchu po podaniu MMR jako 1/6–8 milionów 
dawek szczepionki, nie udało się potwierdzić związku przyczynowego szczepień z tym 
zjawiskiem zdrowotnym [156].

7. Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia ciężkich niepożądanych reakcji aler-
gicznych po podaniu szczepionki MMR, w badaniu fińskim zbadano, które składniki 
szczepionki są odpowiedzialne za ich ujawnienie się. Chociaż tego typu reakcje były 
bardzo rzadkie, analizie poddano 36 dzieci, u których po szczepieniu doszło do wstrzą-
su anafilaktycznego, pokrzywki z obrzękiem lub bez obrzęku albo do objawów astma-
tycznych. Dzięki zastosowanym metodom laboratoryjnym potwierdzono, że większość 
reakcji alergicznych była związana nie z alergią na białko jaja kurzego, ale na żelatynę, 
która jest również składnikiem szczepionki [157].

Badania nad wpływem szczepień MMR na występowanie chorób, które nie stanowią NOP

Badacze, wychodząc z podobnego założenia jak w przypadku autyzmu, formułowali 
hipotezy o związku szczepień (również MMR) z występowaniem chorób, dla których 
wzrastający trend zapadalności pokrywał się z okresem intensyfikacji szczepień. zainte-
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resowanie wzbudzał wpływ szczepień na zwiększoną zapadalność na choroby atopowe, 
stwardnienie rozsiane oraz cukrzycę. 

1. Jedną z hipotez badawczych było stwierdzenie, często podnoszone przez prze-
ciwników szczepień, że do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania układu immunolo-
gicznego konieczne jest przechorowanie chorób zakaźnych wieku dziecięcego. W celu 
weryfikacji tej hipotezy porównano grupę 1872 dzieci holenderskich w wieku 8–12 lat, 
szczepionych i nieszczepionych MMR. Nie wykazano, aby zachorowania na odrę, świn-
kę lub różyczkę stanowiły czynnik ochronny przed ujawnieniem się atopii, natomiast 
potwierdzono brak związku szczepień MMR ze zwiększonym ryzykiem występowania 
chorób atopowych u dzieci [158].

2. W Australii zbadano zależność między zwiększonym ryzykiem występowania ast-
my i atopii u osób dorosłych (22–44 lata) w związku z ich historią szczepień w dzieciń-
stwie. Nie potwierdzono związku szczepień, również MMR, ze zwiększonym ryzykiem 
zachorowania na astmę [159].

3. W badaniu przekrojowym przeprowadzonym w Szwajcarii, na grupie dzieci 
w wieku 13–15 lat, nie wykazano wpływu przechorowania odry, świnki lub różyczki 
ani szczepień MMR na wzrost nadwrażliwości na dominujące w środowisku alergeny. 
Nie wykazano również zwiększonego ryzyka występowania chorób alergicznych układu 
oddechowego w związku z wymienionym narażeniem [160].

4. Do takich samych wniosków doprowadziły wyniki podobnego badania, przepro-
wadzonego w Stanach zjednoczonych w odniesieniu do ryzyka występowania astmy 
u dzieci. Nie stwierdzono, aby ryzyko astmy było związane z zastosowanymi szczepion-
kami, również MMR [161].

5. W badaniu kliniczno-kontrolnym przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii, na bar-
dzo dużej liczbie dzieci (7098 przypadków z odpowiednio dobraną grupą kontrolną), 
porównano wpływ ekspozycji na szczepienie MMR z występowaniem gorączki siennej. 
W analizie uwzględniono czas podania szczepionki w 2. roku życia oraz u dzieci star-
szych. U młodszych dzieci nie wykazano związku szczepień MMR z występowaniem 
choroby, a u dzieci szczepionych z opóźnieniem zastosowanie szczepionki wykazywało 
nawet działanie ochronne przed zachorowaniem na gorączkę sienną [162].

6. Ten sam rodzaj badania wykorzystano do weryfikacji hipotezy o wpływie szcze-
pień na występowanie świszczącego oddechu u dzieci. Badanie przeprowadzono w Sta-
nach zjednoczonych na grupie 1366 odpowiednio dobranych par dzieci, urodzonych 
w latach 1991–1994. Nie wykazano, aby pojawiający się coraz częściej u dzieci świsz-
czący oddech był związany przyczynowo ze szczepieniami, również z MMR [163].

7. W Szwecji przeprowadzono badanie kliniczno-kontrolne nad wpływem chorób 
zakaźnych oraz szczepień na występowanie stwardnienia rozsianego. Badaniem objęto 
509 przypadków i 2067 osób z grupy kontrolnej, urodzonych w latach 1959–1986. Nie 
znaleziono związku między zastosowaniem szczepionki MMR a zwiększonym ryzy-
kiem zachorowania na stwardnienie rozsiane [164].

8. Ten sam rodzaj badania przeprowadzono we Włoszech w celu weryfikacji hipotezy 
o wpływie chorób zakaźnych i szczepień na występowanie cukrzycy typu 1 u dzieci. 
Uzyskane wyniki potwierdziły, że przechorowanie co najmniej dwóch chorób zakaź-
nych, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, zwiększało ryzyko zachorowania, 
natomiast szczepienia przeciwko krztuścowi i MMR stanowiły w tym przypadku czyn-
nik ochronny [165].
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9. W badaniu przeprowadzonym w londynie porównano występowanie różnych 
stanów klinicznych po zastosowaniu szczepionki MMR, u dzieci w 13. lub 15. miesią-
cu życia. grupy te nie wykazywały istotnych różnic w częstości pojawiania się chorób 
i objawów klinicznych w ciągu roku po ekspozycji na szczepienie MMR. U dzieci wy-
stępowało podwyższone ryzyko powiększenia węzłów chłonnych i gorączki w pierw-
szym tygodniu oraz wysypki w drugim tygodniu po podaniu szczepionki. Nie wykazano 
zwiększonego ryzyka występowania innych chorób oraz hospitalizacji [166].

Podsumowując wyniki przedstawionych badań, można sformułować ogólny wnio-
sek, że nie potwierdzono do tej pory związku przyczynowo-skutkowego szczepień MMR 
z występowaniem chorób, które nie są uznawane jako niepożądane odczyny poszczepien-
ne. Natomiast w odniesieniu do pewnych chorób, które na podstawie monitoringu zosta-
ły uznane jako NOP, w badaniach epidemiologicznych nie znaleziono potwierdzenia dla 
występowania związków przyczynowo-skutkowych między szczepieniami MMR a tymi 
stanami klinicznymi. W przypadku innych NOP badania epidemiologiczne wykazały, 
że częstość ich pojawiania się jest niższa od tej, która jest zamieszczana w ulotkach do 
preparatów szczepionkowych, które uwzględniają również dane pochodzące z biernego 
monitoringu NOP. Stanowi to potwierdzenie, że bierny system nadzoru epidemiologicz-
nego NOP nie daje rzetelnych informacji na temat bezpieczeństwa szczepień.
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UzaSadnienie i cel pracy

Program eliminacji odry i różyczki jest uzależniony od osiągnięcia odporności 
zbiorowiskowej przeciwko tym chorobom [167–170]. W tym celu należy zaszczepić 
przeciwko odrze i różyczce 95% wrażliwej populacji, co jest możliwe tylko przy bar-
dzo dobrej organizacji szczepień, a przede wszystkim przy ich wysokiej społecznej 
akceptacji [104, 171, 172]. Biorąc pod uwagę fakt, że programy eliminacji tych chorób 
są na razie realizowane tylko przez wybrane regiony WHO, po osiągnięciu zakładane-
go celu nadal będzie konieczne utrzymywanie bardzo wysokiego stanu zaszczepienia, 
ze względu na ryzyko zawleczenia wirusów odry i różyczki z innych rejonów świata 
[173–178]. 

W państwach rozwiniętych realizujących program eliminacji odry i różyczki nie 
ma już większych trudności organizacyjnych, które stałyby na przeszkodzie osiągnię-
ciu wysokich wskaźników zaszczepienia [179]. W przypadku stosowanych od 30 lat 
szczepionek MMR z reguły nie jest kwestionowana ich skuteczność, udowodniona nie 
tylko w aspekcie indywidualnej odporności poszczepiennej, ale również w odniesieniu 
do odporności zbiorowiskowej [32, 180–182]. Kwestią pozostającą do rozwiązania 
w celu uzyskania wysokiej akceptacji tych szczepień jest przekonanie społeczeństwa 
o ich wysokim poziomie bezpieczeństwa [183, 184]. Niska akceptacja szczepion-
ki MMR w wielu grupach społecznych opóźnia termin osiągnięcia eliminacji odry 
i różyczki, który został wyznaczony dla Europejskiego Regionu WHO na 2010 rok 
[185–189].

W założeniach programu eliminacji odry i różyczki ustalono jako jedno z kluczo-
wych zadań doskonalenie jakości oraz poprawę dostępności informacji o szczepieniach 
[190, 191]. Wiedza o szczepieniach powinna pochodzić z właściwie zaplanowanych 
i odpowiednio przeprowadzonych badań naukowych, a nie z niezweryfikowanych hipo-
tez. zwiększenie zaufania do szczepień MMR jest zadaniem szczególnie ważnym, bio-
rąc pod uwagę fakt, że ta szczepionka jest jedynym preparatem rekomendowanym przez 
WHO do realizacji programu. Rzetelne informacje na temat bezpieczeństwa szczepionki 
MMR, zwłaszcza że nie ma dla tej szczepionki żadnej alternatywy, mogą mieć istotny 
wpływ na powodzenie programu eliminacji odry i różyczki, a docelowo również era-
dykacji tych chorób [192]. gdyby udało się go zrealizować, byłoby to jedno z najwięk-
szych osiągnięć medycyny zapobiegawczej.

Wraz ze zwiększającą się liczbą osób szczepionych będzie wzrastała liczba NOP 
po szczepionce MMR (w liczbach bezwzględnych), co może wpływać niekorzystnie 
na akceptację szczepień [193]. Sposób prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad 
NOP nie zapewnia odpowiedniego poziomu wiedzy o bezpieczeństwie szczepień, ponie-
waż nie daje wysokiego stopnia pewności diagnostycznej przy kwalifikacji przypadków 
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[145]. W odniesieniu do NOP bardzo ważne jest rozstrzygnięcie, w jakich sytuacjach 
mamy do czynienia jedynie z występowaniem związków czasowych, a kiedy mają miej-
sce związki przyczynowo-skutkowe, spowodowane zastosowaniem szczepionki. Dla-
tego w celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat szczepień konieczne jest 
prowadzenie badań epidemiologicznych o dużej sile wnioskowania przyczynowo-skut-
kowego, z możliwością kontrolowania potencjalnych czynników zakłócających. 

Mimo wielu przeprowadzonych badań nadal pozostaje szeroki zakres problematy-
ki badawczej dotyczącej NOP oraz innych zjawisk zdrowotnych, które być może mają 
związek z działaniem szczepionek [194]. Istnieją uzasadnione obawy, że w przypadku 
autyzmu mimo przeprowadzonych badań nadal będzie istniała tendencja do przypisywa-
nia szczepionce MMR wywoływania regresji rozwoju u dzieci. Biorąc pod uwagę fakt, 
że regresja rozwoju dotyczy 1

3  dzieci z autyzmem i pojawia się najczęściej w 2. roku ży-
cia (gdy zgodnie z założeniami programu eliminacji odry i różyczki 95% dzieci powinno 
być zaszczepionych MMR), nietrudno będzie o łączenie z sobą tych dwóch zdarzeń 
[195]. Niestety, zaufanie do szczepień w aspekcie rozwoju dzieci zostało już podważone 
przez nierozważne działanie naukowców. Nie wiadomo na razie, w jaki sposób wpłynie 
na działalność ruchów antyszczepionkowych fakt wycofania artykułu Wakefielda z wy-
kazu publikacji „The lancet”.

Niezależnie od badań nad autyzmem prowadzono wiele badań nad wpływem szcze-
pień MMR na występowanie innych chorób. Mimo iż przeprowadzono wiele badań 
epidemiologicznych niepotwierdzających związku szczepień MMR z występowaniem 
autyzmu oraz innych badanych w tym aspekcie chorób (publikowanych w literaturze 
medycznej), informacja ta nie została odpowiednio przekazana społeczeństwu, pozosta-
wiając w wielu środowiskach niską akceptację szczepień. Ponadto raz nadwyrężonego 
zaufania do szczepień nie jest łatwo odbudować. O tym, jak dużą rolę odegrały infor-
macje medialne dotyczące MMR i autyzmu, świadczy nie tylko obniżenie wskaźników 
zaszczepienia tą szczepionką po upowszechnieniu tej informacji, lecz również coraz 
częstsze wiązanie regresji rozwoju u dzieci właśnie z tym szczepieniem. Wiele badań 
wykazało, że po 1998 roku większość rodziców, a często również lekarzy, za przyczynę 
wystąpienia zaburzeń autystycznych uważało szczepienie MMR, co we wcześniejszym 
okresie brano pod uwagę tylko w nielicznych przypadkach [103, 104]. 

Takiej zależności nie zaobserwowano w badaniu przeprowadzonym w Polsce praw-
dopodobnie dlatego, że dotyczyło ono okresu, w którym szczepionka MMR była stoso-
wana jako szczepienie zalecane [65]. Rodzice pokrywali koszty szczepionki stosowanej 
wówczas jako szczepienie alternatywne dla szczepionki monowalentnej przeciwko od-
rze. z tych dwóch powodów szczepionka MMR była wówczas traktowana jako lepsza 
alternatywa, w porównaniu ze szczepieniem obowiązkowym przeciwko odrze. Rodzice 
chętnie decydowali się na to szczepienie dla swoich dzieci, zwłaszcza że w Polsce nagło-
śniono medialnie związek MMR z autyzmem ze znacznym opóźnieniem. Dlatego nawet 
po 1998 roku, gdy media w Europie zachodniej i Stanach zjednoczonych propagowały 
hipotezę Wakefielda, w Polsce rodzice dzieci z autyzmem nie upatrywali związku choro-
by ze szczepieniem MMR. Sytuacja ulega zmianie, ponieważ obecnie szczepienia MMR 
są obowiązkowe, a działalność ruchów antyszczepionkowych w Polsce w ostatnich la-
tach znacznie się nasiliła. 

Nie można ukrywać faktu, że konsekwencją niektórych NOP po szczepionce MMR 
mogą być zaburzenia rozwojowe, zwłaszcza jeżeli po szczepieniu wystąpią choroby 
układu nerwowego czy uszkodzenia narządów zmysłów. Jednak należy pamiętać, że 
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takie stany chorobowe powiązane przyczynowo ze szczepieniem występują sporadycz-
nie. Natomiast podczas zachorowania na odrę, świnkę czy różyczkę prawdopodobień-
stwo powikłań neurologicznych wzrasta wielokrotnie, ponieważ wirusy wywołujące te 
choroby są typowymi wirusami neurotropowymi [196–198]. Dodatkowo po zakażeniu 
wirusem odry istnieje ryzyko wystąpienia po wielu latach od zakażenia podostrego 
stwardniającego zapalenia mózgu, które jest chorobą śmiertelną [8, 199]. Ciężkie od-
czyny alergiczne, jeżeli nie zostanie zapewnione odpowiednie leczenie, poprzez niedo-
tlenienie mózgu mogą również doprowadzić do wystąpienia zaburzeń rozwojowych. Do 
tej pory poza zaburzeniami rozwojowymi, związanymi ze stanami klinicznymi uznawa-
nymi jako NOP, oraz hipotezą dotyczącą autyzmu nie zakładano jakiegoś podstępnego, 
subklinicznego działania MMR na rozwój dzieci. Jednak zaufanie do szczepionki MMR 
zostało podważone w aspekcie jej niekorzystnego wpływu na rozwój dzieci. Dlatego 
jeżeli nawet nie zwiększa ona ryzyka występowania autyzmu, to należy sprawdzić, czy 
nie oddziałuje w inny, niekorzystny sposób na rozwój intelektualny i psychomotoryczny 
oraz na występowanie zaburzeń zachowania u dzieci. 

Celem badania była weryfikacja stawianej hipotezy, że szczepienia MMR wykazują 
związek z osiąganiem przez dzieci gorszych wyników w testach rozwojowych, prze-
prowadzonych w ciągu kilku lat po szczepieniu. zastosowane w badaniu testy rozwojo-
we umożliwiły szczegółową weryfikację powyższej hipotezy w odniesieniu do rozwoju 
umysłowego i psychomotorycznego oraz występowania zaburzeń zachowania. Ponadto 
dysponując populacją do badań zróżnicowaną pod względem historii szczepień (dzieci 
szczepione MMR, szczepione szczepionką monowalentną przeciwko odrze oraz nie-
szczepione), postanowiono zbadać bezpieczeństwo szczepionki MMR w porównaniu 
ze szczepionką monowalentną przeciwko odrze. Postawiono hipotezę, że szczepionka 
MMR wykazuje silniejszy negatywny wpływ na rozwój intelektualny i psychomoto-
ryczny oraz na występowanie zaburzeń zachowania u dzieci w porównaniu ze szcze-
pionką monowalentną przeciwko odrze. 
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Badana popUlacja i metody przeproWadzonego Badania

Plan badania

Podstawą weryfikacji hipotezy o występowaniu związku między szczepieniem dzieci 
szczepionką MMR a występowaniem opóźnień rozwojowych stało się prospektywne 
badanie kohortowe: „Vulnerability of the Fetus/Infant to PAH, PM2.5 and ETS” (grant 5 
RO1 ES10165 NIEHS; 02/01/00–01/31/04), prowadzone przez Katedrę Epidemiologii 
i Medycyny zapobiegawczej UJ CM przy współpracy z Columbia Center for Children’s 
Environ mental Health, Mailman School of Public Health, Columbia University, New 
york, USA. Kierownikiem tego projektu jest prof. Frederica Perera, a badanie polskiej 
kohorty jest prowadzone pod kierownictwem prof. Wiesława Jędrychowskiego. Plan ba-
dania przedstawiono w tabeli 1.

T a b e l a  1

Plan badania 

Wiek dziecka Liczebność Badania i pomiary

II trymestr 505 48-godzinny indywidualny monitoring ekspozycji wziewnej

Poród 505 pobranie: krwi pępowinowej na obecność rtęci i ołowiu, 
dane z dokumentacji medycznej matki i noworodka

1. rok życia 404 6. miesiąc – ocena rozwoju – test inteligencji Fagana (FTII)
12. miesiąc – test Bayley – II edycja (BSID-II)

2. rok życia 395 24. miesiąc – ocena rozwoju – BSID-II

3. rok życia 389 36. miesiąc – ocena rozwoju – BSID-II
zbieranie danych dotyczących historii szczepień

4. rok życia 382 48. miesiąc – ocena rozwoju – ankieta dotycząca zachowania 
dziecka (CBCL)
niewerbalny test inteligencji (TONI-3) przeprowadzony u matek

5. rok życia 362 60. miesiąc – ocena rozwoju: test matryc kolorowych Ravena (TMK)
test Bender-Koppitz (B-K)

6. rok życia 283 72. miesiąc – skala inteligencji Wechslera (WISC-R)
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Badana populacja

Rekrutacja do badań obejmująca kobiety w ciąży trwała od 2000 do 2003 roku. 
Kobiety zgłaszające się do poradni ginekologicznych w celu objęcia ich opieką me-
dyczną w czasie ciąży otrzymywały list opisujący w skrócie charakterystykę badania. 
Następnie z kobietami, które zapoznały się z treścią listu, nawiązywano kontakt telefo-
niczny lub spotykano się osobiście w celu wypełnienia kwestionariusza przesiewowe-
go, pozwalającego na ustalenie, czy kobiety spełniają przedstawione poniżej kryteria 
włączenia do badań:
−	 wiek 18–35 lat;
−	 ciąża pojedyncza;
−	 brak chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca czy nadciśnienie;
−	 niezakażone HIV;
−	 niezażywające narkotyków;
−	 niepalące;
−	 zamieszkałe w Krakowie w ciągu roku przed zajściem w ciążę, na terenie dzielnic 

o najwyższym i najniższym poziomie zanieczyszczenia powietrza, w promieniu 
0,5 km od stacji monitoringu zanieczyszczeń (dane z monitoringu dostępne do 
badań);

−	 nienarażone na zawodową ekspozycję na substancje toksyczne, zwiększające ry-
zyko występowania zaburzeń rozwojowych u płodu.

z kobietami spełniającymi wymagane kryteria, które wyraziły pisemną zgodę na 
udział w badaniu, przeprowadzono wywiad na podstawie ustrukturyzowanego kwestio-
nariusza, uzyskując między innymi następujące informacje: dane demograficzne, status 
socjoekonomiczny, dane dotyczące miejsca zamieszkania, spożycia kawy i alkoholu 
podczas ciąży, historię biernego i czynnego palenia tytoniu, spożycia żywności zawiera-
jącej wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, związki rtęci i ołowiu oraz szcze-
gółowe informacje dotyczące przebiegu ciąży.

Podczas II trymestru ciąży przeprowadzono także indywidualny pomiar narażenia 
matek na pył zawieszony oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Pomiar 
trwał 24 godziny. Kobiety w tym czasie nosiły indywidualne urządzenia pomiarowe, 
które na czas snu kładły w pobliżu łóżka. Rezultaty tych pomiarów zostały wykorzysta-
ne do standaryzacji wyników zależności między szczepieniem przeciwko odrze a ewen-
tualnymi zaburzeniami rozwoju. W tym samym celu wykorzystano pomiar stężenia oło-
wiu i rtęci we krwi pępowinowej, pobranej z łożyska po porodzie.

Dane o stanie zdrowia matek podczas ciąży i porodu oraz o stanie noworodków po-
chodziły z dokumentacji medycznej, udostępnionej po porodzie (położnicza historia 
choroby, karta noworodka). Sprawdzona była również dokumentacja medyczna, doty-
cząca zdrowia matek we wcześniejszym okresie, w celu ewentualnej identyfikacji sta-
nów chorobowych i zdarzeń, które nie były rejestrowane podczas ciąży, a które mogły 
wpłynąć na zdrowie dziecka.
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Historia szczepień

Informacje dotyczące historii szczepień zbierano bezpośrednio z dokumentacji me-
dycznej dzieci uczestniczących w badaniu, gdy ukończyły 3. rok życia, ponieważ do tego 
czasu (uwzględniając pewne opóźnienia) powinny zostać ukończone szczepienia pod-
stawowe. W analizie wykorzystano dane dotyczące szczepień przeciwko odrze (MMR, 
szczepionka monowalentna), jeżeli zostały one wykonane u dzieci w 2. roku życia, tzn. 
w okresie, w którym zdecydowana większość dzieci była poddana szczepieniom, zgod-
nie z kalendarzem szczepień lub też z niewielkim opóźnieniem. 

z analizy wykluczono 28 dzieci zaszczepionych po ukończeniu 2. roku życia. zwy-
kle miały one pewne uwarunkowania zdrowotne, które były przyczyną długotermino-
wych zwolnień ze szczepień. z reguły były to przeciwwskazania zgodne z wytycznymi 
WHO i mogły mieć wpływ na rozwój dzieci. Dlatego postanowiono wyłączyć te dzieci 
z analizy, aby nie obarczać wyników trudnym do oceny błędem, wynikającym z nie-
możności oceny wpływu pewnych stanów klinicznych (będących podstawą długoter-
minowych zwolnień ze szczepień) na występowanie zaburzeń rozwojowych. Ponadto 
ograniczając się do oceny wpływu szczepień zastosowanych w 2. roku życia, brano pod 
uwagę potencjalne znaczenie czasu ekspozycji dla badanych zależności. Drugi rok ży-
cia jest to okres, w którym zdecydowana większość dzieci jest w praktyce szczepiona, 
a zgodnie z wymaganiami programu eliminacji odry i różyczki 95% dzieci w tym wieku 
powinna być już zaszczepiona pierwszą dawką MMR. Drugi rok życia jest ważnym 
okresem wskaźnikowym, obejmowanym podczas programu eliminacji odry i różycz-
ki szczególnym nadzorem w celu ewaluacji stanu zaszczepienia MMR. Badany okres 
wybrano również z tego względu, iż ważne jest przede wszystkim zbadanie wpływu 
szczepień stosowanych zgodnie z kalendarzem szczepień.

Testy rozwojowe

Badana kohorta dzieci została objęta obserwacją w okresie prenatalnym i nadal po-
zostaje w obserwacji. Obecnie najstarsze z badanych dzieci są w wieku 9, a najmłod-
sze 6 lat. W przeprowadzonej analizie wykorzystano dane dotyczące rozwoju dzieci na 
podstawie testów wykonywanych do 6. roku życia, ze względu na kompletność danych. 
Pierwszy z testów rozwojowych – test inteligencji Fagana – został przeprowadzony 
u niemowląt w wieku 6 miesięcy. Wszystkie zastosowane testy wraz z rodzajem wskaź-
nika użytego w analizach przedstawiono w tabeli 2. 

Dzieci badane w Krakowie stanowią jedną z kilku kohort dziecięcych poddanych 
wieloletniej obserwacji. We wszystkich badanych kohortach zastosowano takie same 
testy rozwojowe w celu zapewnienia porównywalności uzyskanych wyników. Testy wy-
brane przez amerykańskich koordynatorów badania są stosowane od wielu lat w Stanach 
zjednoczonych do oceny rozwoju intelektualnego i psychoruchowego oraz do diagno-
styki zaburzeń zachowania u dzieci. Większość wybranych testów ma również zasto-
sowanie w Polsce, zarówno w diagnostyce klinicznej, jak i w badaniach naukowych. 
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Wszystkie zastosowane w badaniu testy oceniające rozwój dziecka zostały w trakcie 
analizy dodatkowo zweryfikowane. Dokonano analizy rzetelności testów metodą bada-
nia wewnętrznej spójności skali za pomocą współczynnika alfa Cronbacha. W testach, 
w których występowały podskale, sprawdzono ich trafność teoretyczną za pomocą ana-
lizy czynnikowej. Trafność predykcyjną zbadano, korelując wyniki poszczególnych te-
stów rozwojowych.

Test inteligencji Fagana – The Fagan Test of Infant Intelligence (FTII)

FTII służy do wczesnego wykrywania opóźnień rozwoju umysłowego niemowląt, 
szczególnie tych z grup ryzyka [200, 201]. Test ma zastosowanie u niemowląt w dru-
gim półroczu życia i jest przeprowadzany w ściśle ustalonych terminach [202]. FTII jest 
oparty na założeniu, że ważną miarą rozwoju niemowlęcia jest selektywność kierowania 
przez niego uwagi na nowe bodźce [203, 204]. Aktywność wizualna niemowląt może być 
mierzona i stanowić podstawę do przewidywania późniejszych osiągnięć intelektualnych 
[200]. W teście Fagana niemowlęta oglądają dwa obrazki – jeden pokazywany im już 
wcześniej i drugi nowy. Miarą inteligencji dziecka jest dłuższe przyglądanie się nowemu 
obrazkowi. W trakcie badania dziecko nie może być rozpraszane innymi bodźcami wzro-
kowymi ani kontaktem słownym [203]. 

Walidacja testu

FTII wykazuje wysoką rzetelność. Jego wystarczającą trafność potwierdza dobra po-
wtarzalność, szczególnie krótkoterminowa r = 0,40 dla dzieci 4-miesięcznych i r = 0,51 
dla dzieci 7-miesięcznych, podczas gdy powtarzalność długoterminowa jest umiarkowa-
na r = 0,34 [205]. Stwierdzono także wysoką wartość predykcyjną tego testu w przewi-
dywaniu opóźnień rozwojowych w wieku 2 lat, definiowanych jako wartość skali roz-
woju umysłowego BSID-II < 70 lub IQ < 70. Badania prowadzone przez autorów testu 
dowiodły, że jego wyniki są porównywalne u dzieci rasy białej, czarnej (zarówno miesz-

T a b e l a  2

Wyniki testów rozwojowych uwzględnione w analizie

Nazwa testu Wiek dziecka
podczas badania Wyniki uwzględnione w analizie

Test inteligencji Fagana (FTII) 24–36 tygodni Wyniki standaryzowane

Skale rozwoju dzieci Bayley –  
II edycja (BSID-II)

12, 24, 36 miesięcy Wskaźniki rozwoju umysłowego (WRU)
Wskaźniki rozwoju psychomotorycznego (WRP)

Ankieta dotycząca zachowania 
dziecka (CBCL)

48 miesięcy Standaryzowane wyniki na podstawie skal 
objawowych i klinicznych

Test matryc kolorowych 
Ravena (TMK)

60 miesięcy Wyniki surowe – liczba poprawnie rozwiąza-
nych zadań

Test Bender-Koppitz (B-K) 60 miesięcy Wyniki ogólne – suma popełnionych błędów

Skala inteligencji Wechslera 
(WISC-R)

72 miesiące Iloraz inteligencji na podstawie skali werbalnej, 
niewerbalnej i ogólnej
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kających w Stanach zjednoczonych, jak i w Ugandzie) oraz u dzieci arabskich, mimo 
iż na demonstrowanych fotografiach widnieją twarze rasy białej [203]. Na tej podstawie 
autorzy sugerują, że test nie podlega obciążeniom kulturowym. 

Interpretacja wyników testu

Wynikiem testu jest procent czasu, w którym uwaga dziecka skierowana jest na 
nowy bodziec (nieoglądana wcześniej fotografia nieznanej osoby). średnia arytmetycz-
na z wyników wszystkich zadań stanowi podstawę do interpretacji testu według poniżej 
przedstawionego klucza:

• wynik > 64,5 – niskie ryzyko opóźnienia rozwoju intelektualnego;
• wynik > 53,1 i ≤ 54,5 – podejrzenie ryzyka opóźnienia rozwoju intelektualnego;
• wynik ≤ 53,1 – występuje ryzyko opóźnienia rozwoju intelektualnego. 
Niemowlęta z badanej kohorty były poddane testowi w wieku 24–36 tygodni. Stan-

daryzacja wewnętrzna testu w przypadku badanej kohorty polegała na jednolitym prze-
szkoleniu osób wykonujących badanie, zgodnym z oryginalną instrukcją do FTII oraz 
fachowym nadzorze w trakcie prowadzenia badań. 

Skale rozwoju dzieci Bayley – II edycja – Bayley Scales of Infant Development  
Second Edition (BSID-II) 

BSID-II będące udoskonaloną wersją skal wcześniej stosowanych zostały skon-
struowane do oceny rozwoju umysłowego, psychoruchowego, językowego i psycho-
społecznego dzieci w wieku od 1 do 42 miesięcy [206, 205]. Podstawowym zastosowa-
niem testu jest identyfikacja dzieci z opóźnieniami rozwojowymi [207, 208].

BSID-II składa się z trzech skal, skonstruowanych tak, aby były komplementarne. 
Skale rozwoju umysłowego i motorycznego są skalami ilościowymi, a skala oceny za-
chowania jest skalą jakościową (tabela 3).

T a b e l a  3

BSID-II – rodzaje skal i ich wyniki

Skala Wynik Opis pomiaru

Skala rozwoju 
umysłowego

Wskaźnik rozwoju  
umysłowego 

Ogólny rozwój poznawczy, m.in. pamięć, przyzwycza-
jenia, rozwiązywanie problemów, wczesne koncepcje 
liczbowe, generalizacja, klasyfikacja, wokalizacja, język, 
zdolności przystosowawcze, rozwiązywanie problemów 
społecznych

Skala rozwoju 
motorycznego

Wskaźnik rozwoju  
psychomotorycznego 

Całościowy rozwój motoryczny, globalne i lokalne reakcje 
ruchowe, takie jak: przewracanie się, pełzanie, siedzenie, 
stanie, chodzenie, bieganie, kopanie, używanie przybo-
rów do pisania, naśladowanie ruchów ręki

Skala oceny 
zachowania

Wynik ogólny Ocena jakościowa odzwierciedlająca wybrane czynniki 
(różne w zależności od wieku), takie jak: uwaga, orienta-
cja, zaangażowanie, panowanie nad emocjami, jakościo-
wa sprawność ruchowa
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Walidacja testu

zarówno skala rozwoju umysłowego, jak i skala rozwoju motorycznego BSID-II wy-
kazują wysoką rzetelność. Współczynniki alfa Cronbacha dla pomiarów w 12., 24. i 36. 
miesiącu zawierają się w przedziale 0,81–0,92 ze średnią równą 0,86 [208]. Powtarzalność 
testu sprawdzono dla przedziału wiekowego 1–12 miesięcy oraz łącznie dla 24 i 36 miesię-
cy. W pierwszej grupie współczynnik korelacji między powtórzonymi badaniami wynosił 
dla skali rozwoju umysłowego 0,83, a dla skali rozwoju psychmotorycznego 0,77. W gru-
pie starszych dzieci współczynniki te wynosiły odpowiednio 0,91 i 0,79. zgodność oceny 
testu przez różnych obserwatorów jest wyższa dla skali rozwoju umysłowego (r = 0,95) niż 
dla skali rozwoju psychomotorycznego (r = 1,75). Pierwsza ze skal koreluje dobrze z inny-
mi testami rozwojowymi – z podskalą ogólnego rozwoju umysłowego McCarthy Scale of 
Children Abilities r = 0,79 oraz z WISC-R r = 0,73 [208]. Druga skala, jako mierząca inne 
umiejętności dziecka, wykazuje odpowiednio r = 0,45 i r = 0,41.

W badanej populacji współczynnik alfa Cronbacha dla skal rozwoju umysłowego 
BSID-II wynosił średnio 0,81, a dla skal rozwoju motorycznego 0,84. Analiza czynni-

T a b e l a  4

Korelacja wyników skali rozwoju umysłowego testu BSID-II z kolejnymi testami rozwojowymi

Wskaźnik rozwoju umysłowego BSID-II
12. miesiąc życia 24. miesiąc życia 36. miesiąc życia

WRU w 12. miesiącu życia 1

WRU w 24. miesiącu życia 0,36*** 1

WRU w 36. miesiącu życia 0,24*** 0,59*** 1

TMK 0,16* 0,25*** 0,27***

WISC-R-IQ słowne 0,10 0,27*** 0,43***

WISC-R-IQ bezsłowne 0,18* 0,22*** 0,25***

WISC-R-IQ 0,17* 0,30*** 0,40***

*p < 0,05; ***p < 0,001

T a b e l a  5

Korelacja wyników skali rozwoju psychomotorycznego BSID-II z kolejnymi testami rozwojowymi

Wskaźnik rozwoju psychoruchowego BSID-II
12. miesiąc życia 24. miesiąc życia 36. miesiąc życia

WRP w 12. miesiącu życia 1

WRP w 24. miesiącu życia 0,30*** 1

WRP w 36. miesiącu życia 0,14*** 0,39* 1

TMK –0,12* 0,13* 0,13*

WISC-R IQ słowne –0,10 0,08 0,13*

WISC-R IQ bezsłowne 0 0,15* 0,14*

WISC-R IQ –0,06 0,13* 0,16*

*p < 0,05; ***p < 0,001
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kowa tego testu dała podział skal ogólnych na czynniki, zgodne z wyznaczonymi przez 
autorów podskalami. Stwierdzono istotną korelację między wynikami zarówno skali 
rozwoju umysłowego, jak i motorycznego w poszczególnych latach (tabele 4, 5). Wy-
konywane w późniejszym okresie testy, takie jak WISC-R czy TMK, także korelowały 
z wynikami testu BSID-II, przy czym korelacja ze skalą rozwoju umysłowego w tym 
ostatnim przypadku była zdecydowanie wyższa.

Interpretacja wyników testu

Test składa się z szeregu zadań o narastającym stopniu trudności. W skali rozwoju 
umysłowego jest ich 178, w psychomotorycznej 111, a każde z dzieci wykonuje tylko pe-
wien ich zakres, dobrany stopniem trudności dla danego przedziału wiekowego. Dziecko 
za wykonane zadania otrzymuje punkty zgodnie z ustalonym kluczem. Suma punktów 
stanowi wynik surowy, który po korekcie uwzględniającej wiek płodowy zostaje prze-
liczony na wynik standaryzowany, w postaci dwóch indeksów niezależnie dla obu skal 
– wskaźnika rozwoju umysłowego (WRU) i wskaźnika rozwoju psychomotorycznego 
(WRP) [209, 210]. Wskaźniki te są standaryzowane. średnia wartość standaryzowanych 
WRU i WRP wynosi 100, z odchyleniem standardowym 15, przy założeniu rozkładu 
normalnego. Rozkład wartości wskaźników w próbie dzieci, na której przeprowadzono 
standaryzację, był bardzo zbliżony do normalnego. Dlatego autorka skal zaproponowała 
przedstawioną poniżej interpretację (tabela 6).

W badanej kohorcie w celu wyeliminowania błędów wynikających z subiektywnej 
oceny jakościowej (skala oceny zachowania) wykonano jedynie test ograniczony do 
dwóch pierwszych skal ilościowych. W analizie uwzględniono wyniki testu w postaci 
powyższych wskaźników, oddzielnie dla wszystkich trzech badanych zakresów wieko-
wych – 12, 24 i 36 miesięcy. Standaryzację wewnętrzną BSID-II badanej kohorty prze-
prowadzono poprzez jednolite szkolenie osób wykonujących test. 

T a b e l a  6

Klasyfikacja wartości wskaźników rozwojowych

Wartość 
wskaźnika Klasyfikacja

Odsetek dzieci zgodny 
z teoretycznym 

rozkładem normalnym

Odsetek dzieci 
w standaryzowanej 

próbie

WRU WRP

≥ 115 Rozwój przyspieszony 16,0 14,8 16,5

85–114 Rozwój w normie 68,0 72,6 68,7

70–84 Rozwój umiarkowanie 
opóźniony 13,5 11,1 12,5

≤ 69 Rozwój znacząco  
opóźniony 2,5 1,5 2,3
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Ankieta dotycząca zachowania dzieci – Child Behavior Checklist (CBCL)

CBCl jest częścią zintegrowanego systemu opracowanego przez Thomasa Achen-
bacha, który stanowi formę samodzielnej oceny zachowania dziecka w środowisku do-
mowym, przeprowadzanej przez osobę opiekującą się dzieckiem [211]. Daje możliwość 
oceny całościowej zachowania oraz niezależnej oceny poszczególnych obszarów jego ak-
tywności, na tle pozostałych zachowań u dzieci w wieku od 1½ do 18 lat [212].

Walidacja testu

Podskale testu CBCl charakteryzują się wysoką homogenicznością – współczynnik 
alfa Cronbacha mieści się w zakresie od 0,66 do 0,92 [212]. Skala ogólna charakteryzuje 
się współczynnikiem w wysokości 0,95. Poszczególne podskale wykazują także dużą 
powtarzalność (r = 0,68–0,92), przy czym 10 z 14 podskal ma powtarzalność wyższą 
niż 0,8. Powtarzalność skali ogólnej to r = 0,90. Powtarzalność wyników dla dwóch 
różnych badaczy wahała się od 0,48 do 0,67 i wynosiła dla skali ogólnej 0,65. Wyniki 
testu CBCl wypełnianego przez matki były zgodne z wynikami podobnego testu wypeł-
nianego przez nauczycieli (C-TRF). Tylko w przypadku skali problemów ze snem nie 
stwierdzono istotności statystycznej [212]. 

W badanej kohorcie krakowskiej homogeniczność stosowanych podskal była zado-
walająca – wartość współczynnika alfa Cronbacha wahała się od 0,56 do 0,89 i tylko dla 
jednej ze skal wynosiła poniżej 0,6. 

Interpretacja wyników testu

Ustrukturyzowany kwestionariusz zawiera 99 przykładów zachowania dziecka, wy-
magających oceny w skali 0–2:

0 – jeżeli stwierdzenie jest nieprawdziwe w odniesieniu do ocenianego dziecka;
1 – jeżeli stwierdzenie tylko w pewnym stopniu lub czasami odnosi się do dziecka;
2 – jeżeli stwierdzenie jest prawdziwe lub bardzo często występuje u danego dziecka.
Podczas obliczania wyników według ustalonego klucza otrzymuje się uszeregowanie 

rozrzuconych w całym kwestionariuszu pytań w postaci skal i podskal objawowych, 
oceniających specyficzne obszary zachowań: 
•	reakcje emocjonalne;
•	niepokój/depresja;
•	objawy somatyczne;
•	zamknięcie się w sobie;
•	problemy ze snem;
•	problemy ze skupieniem uwagi;
•	zachowania agresywne.
Wymienione podskale (z wyjątkiem problemów ze snem) są połączone w dwie szer-

sze skale:
•	internalizacji, stanowiącej sumę problemów z czterech podskal: 1), 2), 3) i 4); 
•	eksternalizacji – połączenie podskal 6) i 7).
Na podstawie ocenianych zachowań opracowano również kilka skal klinicznych 

(niezależnych od skal objawowych), które są ważnym narzędziem pomocniczym przy 
ustalaniu pewnych jednostek i zespołów chorobowych, takich jak autyzm, zespół Asper-
gera czy ADHD: 

Mrozek-Budzyn.indd   40 2010-12-24   01:25:24



41

•	 problemy afektywne;
•	 niepokój;
•	 problemy rozwojowe;
•	 deficyt uwagi/nadreaktywność;
•	 negacja.
Uzyskany wynik jest standaryzowany na liczbę pytań w skali. Ponieważ wyniki 

otrzymywane na podstawie skal są ilościowe, dają one również możliwość oceny cięż-
kości problemów rozwojowych [213, 214]. Dla każdej ze skal i podskal ustalono em-
pirycznie podczas standaryzacji normy, opierając się na odsetku dzieci wykraczającym 
poza określone wartości uzyskanych wyników. Jako przedział graniczny ustalono zakres 
wyników pomiędzy 93. a 97. percentylem, uznając wyniki powyżej 97. percentyla jako 
przekroczenie poziomu klinicznego.

W przypadku badanej kohorty stosowano wersję CBCl dla dzieci w wieku od 1½ do 
5 lat. Kwestionariusze były wypełniane samodzielnie przez rodziców dziecka, w zdecy-
dowanej większości przez matki. 

Test matryc kolorowych Ravena (TMK)

TMK jest uważany za względnie niezależny od czynników kulturowych test do po-
miaru inteligencji ogólnej. TMK może być stosowany do oceny możliwości intelektual-
nych w odniesieniu do uczenia się. Test umożliwia pomiar zdolności uczenia się u osób, 
u których nie ukształtowała się jeszcze w pełni umiejętność porównywania i rozumowa-
nia przez analogię, dlatego ma największe zastosowanie u młodszych dzieci [215]. 

Walidacja testu

Badania standaryzacyjne polskiej wersji testu przeprowadzono w 1991 roku w Pra-
cowni Testów Psychologicznych na próbie 1185 dzieci w wieku 4–9 lat [215]. Rzetel-
ność skali mierzona współczynnikiem Spearmana-Browna wynosiła 0,75–0,93 w zależ-
ności od grupy wiekowej (dla dzieci 5-letnich 0,75). Ocena trafności pochodzi z kilku 
badań walidacyjnych [215, 216]. Współczynnik korelacji TMK ze Skalą Dojrzałości 
Umysłowej Columbia wynosił 0,62, z Międzynarodową Wykonaniową Skalą likerta: 
r = 0,68, z Diagnozą Możliwości Intelektualnych-2M: r = 0,64. 

W badanej kohorcie TMK korelował istotnie z wynikami skali bezsłownej oraz ze 
skalą pełną WISC-R (tabela 7). 

T a b e l a  7

Korelacja wyników TMK z innymi testami rozwojowymi

Test Matryc Kolorowych Ravena

WISC-R IQ słowne 0,10

WISC-R IQ bezsłowne 0,18*

WISC-R IQ 0,17*

Test Bender 0,33***

*p < 0,05; ***p < 0,001
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Interpretacja wyników testu

Dzieci z badanej kohorty były poddane testowi TMK w wieku 5 lat, a więc na tym 
etapie rozwoju, gdy jego wyniki najlepiej odzwierciedlają zdolności uczenia się. 

Do badania dzieci zastosowano formę klasyczną testu. Jest to test niewerbalny, z za-
daniami w postaci matryc z „luką”, którą badany ma wypełnić, wybierając odpowiedni 
element spośród podanych sześciu lub ośmiu elementów. Typ problemów w poszczegól-
nych seriach testu jest różny – każdorazowo badany, rozwiązując kolejne zadania, uczy 
się określonej metody myślenia [216–218]. Wynikiem w TMK jest liczba poprawnie 
rozwiązanych zadań. Oceniając uzyskany wynik, należy odwołać się do norm centy-
lowych i stenowych, opracowanych dla dzieci polskich. Raven proponuje 5 kategorii 
interpretacyjnych wyniku TMK, wyrażonego w centylach (tabela 8).

T a b e l a  8

Kategorie interpretacji TMK

Kategoria Centyle Ocena 

I > 95 Osoba wybitna intelektualnie

II 75–94 Osoba zdecydowanie powyżej przeciętnej w zakresie zdolności  
intelektualnych 

III 25–74 Osoba intelektualnie przeciętna

IV 5–24 Osoba znacząco poniżej przeciętnej w zakresie zdolności intelektualnych

V < 5 Osoba intelektualnie upośledzona

Biorąc pod uwagę fakt, że dzieci z kohorty były badane przy użyciu TMK w tym 
samym wieku, w analizie uwzględniono wyniki surowe testu, w postaci liczby popraw-
nie rozwiązanych zadań. Standaryzacja wewnętrzna TMK dla badanej kohorty polegała 
na przeszkoleniu osoby wykonującej test oraz na prowadzeniu nadzoru nad stosowaną 
metodyką, sposobem oceny i interpretacją wyników. 

Test Bender-Koppitz (B-K)

Test B-K jest modyfikacją Visual Motor gestalt Test lauretty Bender w opracowaniu 
Elżbiety Koppitz. Jest jednym z najczęściej stosowanych przez psychologów klinicz-
nych testów rozwojowych. Ma za zadanie zbadanie dojrzałości percepcji i koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, będącej w znacznej mierze funkcją wieku oraz inteligencji. 

Walidacja testu

Badania normalizacyjne polskiej wersji testu przeprowadzono w 1980 roku [219]. 
W badaniach wzięło udział 120 psychologów i 3260 dzieci w wieku 5–10 lat. Rzetel-
ność testu została potwierdzona badaniem stabilności, jak również zgodności ocen sę-
dziów kompetentnych. Badania stabilności testu przeprowadzono w 1982 roku wśród 
62 dzieci w wieku 6–7 lat. Odstęp czasu między jednym a drugim badaniem wynosił 21 
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dni. Stabilność testu mierzona współczynnikiem korelacji r-Pearsona wynosiła 0,66 dla 
wyniku badania i 0,6 dla czasu jego trwania i była istotna statystycznie (p = 0,01). Do 
oceny obiektywności testu wylosowano 100 protokołów badania dzieci 5-letnich, które 
zostały ocenione przez czterech niezależnych psychologów. Współczynnik zgodności 
τ-Kendalla z poprawką na rangi wiązane wynosił 0,92 [219]. Uzyskanie takiego stopnia 
zgodności budzi zaufanie do przyjętego systemu ocen. Autorzy porównywali wartość 
testu z wynikiem TMK, wskaźnikami rozwoju umysłowego, motorycznego i emocjonal-
nego oraz z ocenami szkolnymi.

Interpretacja wyników testu

Dziecko ma za zadanie narysować na czystym arkuszu papieru formatu A4 pokaza-
ne na planszach figury, według ustalonej kolejności. System obliczania jest systemem 
binarnym, w którym za każdy stwierdzony błąd zaliczany jest 1 punkt. Punktowane są 
tylko wyraźne błędy, w przypadkach wątpliwych punkty nie są przyznawane. Punkty 
za wszystkie dostrzeżone błędy są sumowane i dają podstawę do obliczenia wskaźnika 
rozwojowego.

W celu otrzymania wskaźnika rozwojowego, którym posługują się autorki testu, na-
leży obliczyć wcześniej punkty za wszystkie dostrzeżone w rysunkach błędy [220, 219]. 
Wskaźnik ten jest podany jako wiek rozwojowy dziecka.

Test u dzieci z badanej kohorty został przeprowadzony w wieku 5 lat. Standaryzacja 
wewnętrzna testu B-K dla badanej kohorty polegała na przeszkoleniu osoby badającej 
(ta sama osoba badała całą kohortę) w zakresie metodyki, oceny i interpretacji wyników 
oraz na prowadzeniu nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania testu. Jako proto-
kołem badawczym posłużono się polskim arkuszem testowym w układzie Mieczysława 
Choynowskiego [221]. 

Skala inteligencji Wechslera dla dzieci – Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-R)

WISC-R, która cieszy się dużym uznaniem na świecie, jest najczęściej używanym 
w Polsce testem inteligencji. Stanowi szczególnie wartościowe narzędzie ze względu 
na szeroki zakres swoich możliwości. Skala obejmuje testy werbalne i niewerbalne, 
angażując różne funkcje intelektualne, umożliwia wszechstronną diagnozę intelektu, 
z uwzględnieniem różnic indywidualnych [222, 223]. Cenny walor stanowi też szero-
kość obejmowanego przez tę skalę zakresu wieku badanych – dzieci od 6. do 16. roku 
życia. Skala składa się z 10 testów zasadniczych i dwóch zastępczych. Dzieci najmłod-
sze rozpoczynają rozwiązywanie testów od najprostszych pytań, dzieci starsze od trud-
niejszych. Poziom zadań startowych jest wyznaczony dla każdej grupy wiekowej. Część 
zadań jest wykonywana z limitem czasu [224–226].

Walidacja testu

Badania standaryzacyjne polskiej wersji testu, obejmujące między innymi analizę 
rzetelności oraz trafności skal: słownej, bezsłownej i pełnej, przeprowadzono w roku 
1988 [223]. Badana populacja obejmowała 1670 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Współ-
czynnik alfa Cronbacha dla skali słownej w zależności od grupy wiekowej wynosił 
0,81–0,87, bezsłownej 0,73–0,81 oraz pełnej 0,86–0,89. Wyniki te przekonują o dobrej 
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rzetelności tych skal. Trafność skal oceniono, korelując ich wyniki z wynikami TMK. 
Przeprowadzono także analizę czynnikową. Korelacja dla skali słownej w różnych 
grupach wiekowych wyniosła 0,33–0,62, bezsłownej 0,41–0,67 oraz pełnej 0,47–0,69. 
Na podstawie analizy czynnikowej uzyskano trzy czynniki: rozumienie słowne, orga-
nizację percepcyjną i odporność na dystraktory lub pamięć. Ten podział był całkowicie 
zgodny z czynnikami lub skupieniami otrzymanymi w wyniku analiz przeprowadzo-
nych na amerykańskiej próbie standaryzacyjnej, przy zastosowaniu oryginalnej wersji 
WISC-R. 

W badanej w Krakowie populacji współczynnik alfa Cronbacha dla skali werbalnej, 
niewerbalnej i pełnej WISC-R wynosił odpowiednio 0,78, 0,71 i 0,82, co świadczy o ich 
wysokiej homogeniczności. Analiza czynnikowa potwierdza podział skali ogólnej na 
czynniki zgodne z wyznaczonymi przez autora podskalami. 

Interpretacja wyników testu

Interpretacja wartości ilorazów inteligencji uzyskanych przez badanego w skali 
słownej, bezsłownej i pełnej wynika z właściwości skali standardowej ilorazów inteli-
gencji, w której średnia wynosi 100, a odchylenie standardowe 15. Ilorazy inteligencji 
85 i 115 odpowiadają jednemu odchyleniu standardowemu poniżej i powyżej średniej, 
natomiast ilorazy inteligencji 70 i 130 – drugiemu odchyleniu standardowemu. Jakoś-
ciowe kategorie oceny wartości ilorazów inteligencji zaproponowane przez Wechslera 
są następujące:

– iloraz inteligencji ≥ 130 inteligencja bardzo wysoka,
– 120–129 inteligencja wysoka,
– 110–119 inteligencja powyżej przeciętnej,
– 90–109 inteligencja przeciętna,
– 80–89 inteligencja poniżej przeciętnej, 
– 70–79 granica między normą a upośledzeniem,
– ≤ 69 upośledzenie umysłowe.
Dzieci z badanej kohorty miały wykonany test w wieku 6 lat. Wynikami testu 

uwzględnionymi w analizie były ilorazy inteligencji uzyskane na podstawie skali ogól-
nej oraz skali werbalnej i niewerbalnej. Standaryzacja wewnętrzna testu WISC-R dla 
badanej kohorty polegała na przeszkoleniu osoby badającej (ta sama osoba badała całą 
kohortę) w zakresie metodyki, oceny i interpretacji wyników oraz na prowadzeniu nad-
zoru nad prawidłowością przeprowadzania testu. 

Wyniki uzyskane na podstawie opisanych powyżej testów rozwojowych uwzględ-
niono w analizie według kolejności zgodnej z planem badania (tabela 1).

Do analizy zależności między szczepieniem MMR a występowaniem zaburzeń 
rozwojowych u dzieci wykorzystano niektóre dane uzyskane w trakcie obserwacji 
kohorty jako potencjalne zmienne zakłócające. Czynnikami tymi były płeć dziecka, 
wykształcenie matki, iloraz inteligencji matki, poziom rtęci we krwi, poziom ołowiu 
we krwi pępowinowej, indywidualne narażenie kobiet w ciąży na wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne oraz pył zawieszony w powietrzu atmosferycznym, a także 
bierne palenie.
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Analiza statystyczna

głównym celem analizy było porównanie rozwoju dzieci szczepionych szczepion-
ką MMR z dziećmi szczepionymi szczepionką monowalentną. Jako szczepione uznano 
dzieci, którym szczepionkę podano przed ukończeniem 2. roku życia. 

Do porównania badanych grup pod względem wyników testów rozwojowych uży-
to testu Manna-Whitneya. Ocenę wpływu poszczególnych czynników zakłócających na 
rozwój dzieci przeprowadzono za pomocą wielowymiarowej regresji liniowej, umiesz-
czając w modelu zmienne potencjalnie wpływające na rozwój dziecka, takie jak: płeć 
dziecka, wykształcenie matki, jej iloraz inteligencji oraz poziom rtęci we krwi pępowi-
nowej. 

zmienne potencjalnie zakłócające zdefiniowano następująco:
– płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy; 
– wykształcenie matki: matura vs wykształcenie zawodowe i studia vs wykształce-

nie zawodowe;
– iloraz inteligencji matki: zmienna ciągła, jednostka = 10 punktów;
– poziom rtęci we krwi pępowinowej: rtęć > 0,9 µg/l vs rtęć ≤ 0,9 µg/l.
Przeprowadzono także analizę ryzyka związanego ze szczepieniem, stosując modele 

wielowymiarowej regresji logistycznej, dla której potrzeb wyniki testów skategoryzo-
wano do zmiennych zero-jedynkowych. Punkty odcięcia przedstawiono w tabeli 9.

T a b e l a  9

Kryteria podziału wyników testów rozwojowych na kategorie zero-jedynkowe

Rodzaj testu Skala Zakres uznany jako gorszy wynik rozwojowy

FTII skala  
standaryzowana

53,1–54,5 podejrzenie ryzyka opóźnienia rozwoju 
intelektualnego

≤ 53,1 ryzyko opóźnienia rozwoju intelektualnego

BSID-II
rozwój umysłowy 
rozwój psychomotoryczny

skala  
standaryzowana

70–84 rozwój umiarkowanie opóźniony

≤ 69 rozwój znacznie opóźniony

CBCL T-score 65–69 poziom graniczny

> 70 poziom kliniczny

B-K osiągnięty wiek 
rozwojowy

≤ 60 miesięcy wiek rozwojowy poniżej lub na poziomie 
wieku biologicznego

TMK centyle 25–73 osoba intelektualnie przeciętna

5–24 osoba znacząco poniżej przeciętnej 
w zakresie zdolności intelektualnych

WISC-R  
skala werbalna  
skala niewerbalna  
skala pełna

IQ < 100 IQ < 100
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W pierwszej kolejności sprawdzono, czy grupy szczepione MMR lub szczepionką 
monowalentną przeciwko odrze różnią się pod względem stopnia rozwoju przed ekspo-
zycją na szczepienie. Następnie przeanalizowano, czy po szczepieniu doszło do zabu-
rzeń rozwojowych pod wpływem szczepienia.

W następnej części analizy porównano oddzielnie wpływ: 
a) szczepionki MMR w porównaniu z dziećmi szczepionymi szczepionką monowa-

lentną; 
b) szczepionki monowalentnej przeciwko odrze w porównaniu z dziećmi nieszcze-

pionymi; 
c) szczepienie przeciwko odrze (niezależnie jaką szczepionką) w stosunku do dzieci 

nieszczepionych. 
Badaną kohortę podzielono według faktu zaszczepienia dzieci do ukończenia 2. roku 

życia, a jako test oceniający potencjalne zależności wybrano BSID-II przeprowadzony 
w 24. miesiącu życia. 

Wszystkie zastosowane modele wielowymiarowe przeanalizowano, zastępując po-
ziom rtęci we krwi pępowinowej innymi potencjalnie szkodliwymi czynnikami środowi-
skowymi, takimi jak: ołów we krwi pępowinowej, indywidualne narażenie kobiet w ciąży 
na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz pył zawieszony w powietrzu at-
mosferycznym, a także bierne palenie. Czynników tych nie można było badać w jednym 
modelu ze względu na ich silne skorelowanie. Ponieważ przy standaryzacji na te dodat-
kowe zmienne wpływ szczepienia szczepionką MMR na wskaźniki rozwojowe nie uległ 
istotnej zmianie, w pracy przedstawiono wyłącznie modele uwzględniające prenatalne 
narażenie na rtęć. 
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Wyniki

Charakterystyka badanej populacji

Badana kohorta składała się z 505 dzieci. Kompletne dane dotyczące szczepień uzy-
skano dla 369, które włączono do analizy zależności między zastosowaną szczepionką 
przeciwko odrze a występowaniem zaburzeń rozwojowych (73,1% badanej populacji). 
Przeważająca część dzieci (91,9%) została zaszczepiona przeciwko odrze przed ukończe-
niem 2. roku życia. zdecydowana większość dzieci była szczepiona szczepionką MMR 
(83,2%). Do ukończenia 2. roku życia 8,1% dzieci nie zostało zaszczepionych. Dzieci te 
miały w większości uzupełnione szczepienia z opóźnieniem. Do końca obserwacji bez 
wykonanych szczepień przeciwko odrze pozostało jedynie 0,5% dzieci (tabela 10). 

T a b e l a  1 0

Historia szczepień dzieci przeciwko odrze 

MMR Szczepionka 
monowalentna Nieszczepieni

N % N % N %

Zaszczepieni ogółem 334 90,5 33 8,9 2 0,5

Zaszczepieni do ukończenia 2. roku 
życia 307 83,2 32 8,7 30 8,1

W badanej kohorcie chłopcy stanowili 52,1%, dziewczynki 47,9%. średni wiek ma-
tek wynosił 27,7 roku. Większość matek miała wykształcenie wyższe, a ich średnie IQ 
wynosiło 108,6. Ponad 63% dzieci urodziło się jako pierwsze dziecko w rodzinie, 32% 
jako drugie, a 5% miało w chwili urodzenia dwoje lub więcej rodzeństwa. Na bierne 
palenie w czasie ciąży narażonych było 29,0% matek. Około 3% dzieci miało masę 
urodzeniową poniżej 2500 g. 

Porównywane ze względu na stan zaszczepienia grupy dzieci nie różniły się istotnie 
pod względem płci, wieku matek, proporcji dzieci z niską masą urodzeniową oraz cza-
sem trwania ciąży krótszym niż 38 tygodni. Iloraz inteligencji był nieco niższy u matek 
dzieci szczepionych szczepionką monowalentną przeciwko odrze (różnica na granicy 
istotności statystycznej, p = 0,091). Wśród matek tych dzieci było istotnie więcej osób 
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z niższym wykształceniem, były one również częściej narażone na bierne palenie w cza-
sie ciąży. Dzieci szczepione szczepionką monowalentną miały większą liczbę rodzeń-
stwa (tabela 11).

T a b e l a  1 1

Charakterystyka badanej kohorty

MMR Szczepionka 
monowalentna Nieszczepieni

p
N % N % N %

Pleć dziecka: chłopcy 160 52,1 18 56,2 15 50,0 ns

dziewczynki 147 47,9 14 43,8 15 50,0

Wykształcenie matki: 

podstawowe, zasadnicze, 
technikum 57 18,6 15 46,9 9 30,0 0,001

średnie, pomaturalne 18 25,4 10 31,2 6 20,0

wyższe 172 56,0 7 21,9 15 50,0

Kolejność dziecka w rodzinie:

pierwsze 214 69,7 9 28,1 10 33,3 < 0,001

drugie 83 27,0 16 50,0 18 60,0

trzecie lub kolejne 10 3,3 7 21,9 2 6,7

Masa urodzeniowa < 2500 10 3,3 1 3,1 1 3,3 ns

Czas trwania ciąży < 38 tygodni 29 9,5 0 – 4 13,3 ns

Bierne palenie w czasie ciąży:

brak 231 75,2 11 34,4 20 66,7 < 0,001

< 5 papierosów dziennie 57 18,6 11 34,4 3 10,0

> 5 papierosów dziennie 19 6,2 10 31,2 7 23,3

średnia SD średnia SD średnia SD

Wiek matki 27,7 3,5 27,7 4,5 27,7 3,8 ns

IQ matki 109,3 16,8 101,0 18,2 110,3 22,8 ns
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Porównanie wyników testów rozwojowych w grupach dzieci szczepionych szczepionką  
MMR i dzieci szczepionych szczepionką monowalentną przeciwko odrze

Testy wykonane przed szczepieniem

Analizę rozwoju dzieci rozpoczęto od ustalenia, czy grupa dzieci szczepionych MMR 
w 2. roku życia i grupa dzieci szczepionych szczepionką monowalentną różniły się pozio-
mem rozwoju przed ekspozycją na szczepienie. Do oceny rozwoju dzieci w tym okresie 
wykorzystano FTII wykonany w 6. miesiącu i BSID-II przeprowadzony w 12. miesiącu 
życia. Wyniki testów w obu grupach nie wykazały istotnych różnic w rozwoju dzieci. 

Test inteligencji Fagana w 6. miesiącu życia

FTII przeprowadzony u dzieci w 6. miesiącu życia nie wykazał istotnych różnic mię-
dzy analizowanymi grupami (po skorygowaniu ze względu na wiek płodowy). średnie 
wyniki były do siebie zbliżone (tabela 12). Wyniki testu w obu grupach przedstawiono 
na rycinie 2. Różnica w uzyskanych wynikach testu między grupami pozostała nieistotna 
statystycznie, także po uwzględnieniu czynników zakłócających, mogących wpływać na 
wyniki, takich jak płeć dziecka, wykształcenie matki, jej iloraz inteligencji oraz poziom 
rtęci we krwi pępowinowej. Żaden z badanych czynników nie wykazywał związku z wy-
nikami testu, zarówno w skali ciągłej, jak również podczas badania ryzyka wystąpienia 
opóźnienia rozwoju intelektualnego (< 53,1), co obrazują tabele 13 i 14. 

T a b e l a  1 2

Wyniki standaryzowane FTII dzieci szczepionych MMR lub szczepionką monowalentną

MMR Szczepionka monowalentna Istotność staty-
stycznaŚrednia SD Średnia SD

Skala standaryzowana 59,6 7,6 59,9 6,6 ns

Ryc. 2. Wyniki testu inteligencji Fagana u dzieci w 6. miesiącu życia

maks.
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BSID-II w 12. miesiącu życia

BSID-II był wykonywany po raz pierwszy u dzieci w 12. miesiącu życia. Podob-
nie jak w przypadku FTII nie stwierdzono istotnych różnic między grupami, zarówno 
w przypadku wskaźnika rozwoju umysłowego, jak i psychoruchowego (tabela 15, ryci-
na 3). Różnic tych nie zanotowano także po standaryzacji na potencjalne czynniki zakłó-
cające, takie jak płeć dziecka, wykształcenie matki, jej iloraz inteligencji oraz poziom 
rtęci we krwi pępowinowej (tabele 16, 18). Natomiast wskaźnik rozwoju umysłowego 
był o ponad 3 punkty niższy u dzieci, które w chwili urodzenia miały wyższe stężenie 
rtęci we krwi pępowinowej i był to wynik istotny statystycznie (tabela 16). Analizowane 
za pomocą regresji logistycznej ryzyko wystąpienia opóźnienia rozwoju umysłowego 
wynosiło dla narażonych na rtęć 2,5, ale nie jest istotne statystycznie (tabela 17). Pozo-
stałe zmienne nie miały istotnego wpływu na wskaźnik rozwoju umysłowego, podobnie 
jak na ryzyko wystąpienia opóźnienia rozwoju umysłowego (tabele 16, 17).

T a b e l a  1 3

Wartości standaryzowanych wyników FTII w 6. miesiącu życia w zależności od rodzaju  
zastosowanej szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik 
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna –0,8 –4,7; 3,1 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 1,2 –0,9; 3,3 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe –0,1 –3,3; 3,2 ns

wyższe vs zawodowe –0,8 –3,7; 2,0 ns

IQ matki (10 pkt) 0,0 –0,7; 0,8 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,1 –2,0; 2,2 ns

T a b e l a  1 4

Ryzyko względne wystąpienia opóźnienia rozwoju na podstawie FTII w zależności od rodzaju  
zastosowanej szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja logistyczna)

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność staty-
styczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,69 0,17; 2,82 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 1,11 0,49; 2,49 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,60 0,17; 2,16 ns

wyższe vs zawodowe 0,79 0,27; 2,30 ns

IQ matki (10 pkt) 1,08 0,82; 1,43 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L  
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 1,24 0,56; 2,78 ns
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Ryc. 3. Wyniki BSID-II w 12. miesiącu życia

T a b e l a  1 5

Wartość wskaźników rozwojowych BSID-II w 12. miesiącu życia w grupie dzieci szczepionych  
MMR lub szczepionką monowalentną 

Wskaźniki rozwojowe
MMR Szczepionka  

monowalentna Istotność  
statystyczna

Średnia SD Średnia SD

Wskaźnik rozwoju  
umysłowego 100,9 10,5 98,3 11,5 ns

Wskaźnik rozwoju  
psychoruchowego 96,6 11,8 98,4 10,8 ns

T a b e l a  1 6

Wartości WRU w 12. miesiącu życia w zależności od rodzaju zastosowanej szczepionki  
przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczyn-
nik β

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,3 –5,2; 5,8 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 1,3 –1,7; 4,3 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe –3,1 –7,7; 1,5 ns

wyższe vs zawodowe 0,2 –3,8; 4,3 ns

IQ matki (10 pkt) 0,4 –0,6; 1,4 ns

Stężenie rtęci w krwi pępowinowej > 0,9 µg/L  
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –3,1 –6,1; –0,1 p = 0,04
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Nie zaobserwowano istotnego wpływu badanych zmiennych na wartość WRP, jak 
również ryzyko wystąpienia opóźnienia rozwoju psychomotorycznego (tabele 18, 19).

W przypadku skali rozwoju psychomotorycznego w BSID-II w 12. miesiącu życia 
model logistyczny nie mógł uwzględnić prenatalnego narażenia na rtęć. Bardzo mała 
liczba dzieci o niskim wyniku testu uniemożliwiała użycie w modelu więcej niż czterech 
zmiennych niezależnych.

T a b e l a  1 7

Ryzyko względne wystąpienia opóźnienia rozwoju umysłowego w BSID-II w 12. miesiącu 
życia w zależności od rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna)

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 1,24 0,13; 12,3 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 1,44 0,39; 5,29 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 3,61 0,57; 23,0 ns

wyższe vs zawodowe 1,01 0,15; 6,87 ns

IQ matki (10 pkt) 0,81 0,52; 1,27 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L  
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 2,52 0,68; 9,32 ns

T a b e l a  1 8

Wartości WRP w 12. miesiącu życia w zależności od rodzaju zastosowanej szczepionki 
przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna –5,8 –11,9; 0,3 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 1,7 –1,6; 5,0 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe –4,3 –9,5; 0,8 ns

wyższe vs zawodowe –2,2 –6,7; 2,4 ns

IQ matki (10 pkt) 0,0 –1,1; 1,1 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L  
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –0,8 –4,1; 2,5 ns
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Zależność między rodzajem zastosowanej szczepionki a rozwojem dzieci

BSID-II w 24. i 36. miesiącu życia

BSID-II przeprowadzony w 24. miesiącu życia był pierwszą oceną stanu rozwoju 
dzieci, wykonywaną po ekspozycji na szczepienie przeciwko odrze, a więc pierwszą, 
która mogła wykazać szkodliwy wpływ szczepionki MMR, w porównaniu ze szcze-
pionką monowalentną przeciwko odrze. Wyniki testu wykazały istotne różnice w warto-
ściach WRU między grupami. Dzieci szczepione szczepionką MMR miały ten wskaźnik 
prawie o 6 punktów wyższy i była to różnica istotna statystycznie. Podobna różnica 
utrzymała się w wynikach testu przeprowadzonego w 36. miesiącu życia (ryciny 5, 6). 
Nie zaobserwowano natomiast różnic w wartościach WRP zarówno w 24., jak i 36. mie-
siącu życia (tabela 20). 

T a b e l a  1 9

Ryzyko względne wystąpienia opóźnienia rozwoju psychomotorycznego w BSID-II 
w 12. miesiącu życia w zależności od rodzaju zastosowanej szczepionki przeciwko odrze 

(wielowymiarowa regresja logistyczna)

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 3,05 0,39; 23,6 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 1,67 0,81; 3,40 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 1,78 0,50; 6,28 ns

wyższe vs zawodowe 2,43 0,81; 7,37 ns

T a b e l a  2 0

Wartość wskaźników rozwojowych w BSID-II w grupie dzieci szczepionych MMR 
lub szczepionką monowalentną

Wskaźniki rozwojowe
MMR Szczepionka mono-

walentna Istotność  
statystyczna

Średnia SD Średnia SD

WRU – 24. miesiąc życia 101,9 13,2 96,0 13,9 p = 0,030

WRU – 36. miesiąc życia 103,8 10,2 97,2 11,2 p = 0,0012

WRP – 24. miesiąc życia 99,0 10,0 98,9 9,8 ns

WRP –36. miesiąc życia 104,3 10,4 101,8 12,3 ns
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Po standaryzacji na potencjalne czynniki zakłócające różnica wartości WRU zmniej-
szyła się u dzieci 2-letnich do około 3 i nie była już istotna statystycznie, natomiast 
u 3-latków nie zmieniła się znacząco, pozostając na poziomie istotności statystycznej 
(tabele 21, 23). Ryzyko względne wystąpienia opóźnienia rozwoju umysłowego związa-
ne ze szczepieniem MMR wynosiło dla dzieci 2-letnich 0,13 (95% PU 0,03–0,61), a dla 
3-latków 0,15 (95% PU 0,03–0,80). Oznacza to, że ryzyko niekorzystnego wyniku testu 
było dla dzieci szczepionych szczepionką MMR o ponad 80% niższe niż dla szczepio-
nych szczepionką monowalentną (tabele 22, 24).

Ryc. 4. Wyniki BSID-II w 24. miesiącu życia

Ryc. 5. Wyniki BSID-II w 36. miesiącu życia
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T a b e l a  2 1

Wartości WRU w 24. miesiącu życia w zależności od rodzaju zastosowanej szczepionki 
przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa)

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 2,9 –3,7; 9,5 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 7,6 4,0; 11,2 p < 0,001

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 2,3 –3,3; 7,9 ns

wyższe vs zawodowe 7,5 2,6; 12,5 p = 0,003

IQ matki (10 pkt) 0,2 –1,0; 1,4 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L  
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 1,2 –2,4; 4,8 ns

T a b e l a  2 2

Ryzyko względne wystąpienia opóźnienia rozwoju umysłowego w BSID-II w 24. miesiącu 
życia związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa 

regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,13 0,03; 0,61 0,010

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 1,14 0,34; 3,81 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,89 0,20; 3,93 ns

wyższe vs zawodowe 0,21 0,04; 1,05 ns

IQ matki (10 pkt) 1,48 0,97; 2,28 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,77 0,23; 2,58 ns

T a b e l a  2 3

Wartości WRU w 36. miesiącu życia w zależności od rodzaju zastosowanej szczepionki 
przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik β 95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 7,2 1,8; 12,5 p = 0,009

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 4,0 1,0; 6,9 p = 0,008

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 2,8 –1,8; 7,4 ns

wyższe vs zawodowe 5,2 1,2; 9,4 p = 0,011

IQ matki (10 pkt) 0,4 –0,6; 1,4 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 1,1 –1,8; 4,0 ns
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W przypadku WRU znaczący wpływ na wynik miało wykształcenie matki oraz płeć 
dziecka. zarówno w wieku 24, jak i 36 miesięcy dziewczynki miały od 4 do 7 punktów 
wyższe wyniki niż chłopcy i były to różnice istotne statystycznie. Pozostałe zmienne 
oraz zależności, takie jak IQ matki oraz wyższy poziom rtęci we krwi pępowinowej 
dziecka, były nieistotne statystycznie (tabele 21, 23). W trakcie analizy ryzyka wystąpie-
nia opóźnienia rozwoju umysłowego wzięte pod uwagę zmienne zakłócające pozostały 
bez znaczącego wpływu (tabele 22, 24).

W przypadku WRP jedynie płeć dziecka miała istotny wpływ na wartość wskaźnika. 
Dziewczynki miały o około 4 i 5 punktów (odpowiednio w 24. i 36. miesiącu życia) 
wyższe wyniki niż chłopcy (tabele 25, 27). zależność ta nie powtórzyła się w przypadku 
ryzyka opóźnienia rozwoju psychomotorycznego, tak w 24., jak i 36. miesiącu. Pozo-
stałe analizowane zmienne nie miały istotnego wpływu zarówno na wartość WRP, jak 
również ryzyko opóźnienia rozwoju psychomotorycznego w 24. i 36. miesiącu życia 
dziecka (tabele 26, 28). 

T a b e l a  2 4

Ryzyko względne wystąpienia opóźnienia rozwoju umysłowego w BSID-II w 36. miesiącu 
życia związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,15 0,03; 0,80 0,027

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,18 0,02; 1,32 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,11 0,08; 2,57 ns

wyższe vs zawodowe 0,13 0,02; 1,06 ns

IQ matki (10 pkt) 1,32 0,79; 2,18 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,96 0,23; 4,03 ns

T a b e l a  2 5

Zależność wartości WRP w 24. miesiącu życia od rodzaju zastosowanej szczepionki  
przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna –0,3 –5,6; 5,1 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 3,9 0,9; 6,8 p = 0,010

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,1 –4,4; 4,7 ns

wyższe vs zawodowe 0,8 –3,2; 4,8 ns

IQ matki (10 pkt) 0,0 –1,0; 1,0 ns
Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L  
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –1,6 –4,5; 1,4 ns
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T a b e l a  2 6

Ryzyko względne wystąpienia opóźnienia rozwoju psychomotorycznego w BSID-II 
w 24. miesiącu życia związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 1,25 0,15; 10,8 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 1,07 0,33; 3,40 ns

Wykształcenie matki średnie vs zawodowe 0,18 0,02; 1,85 ns

wyższe vs zawodowe 0,59 0,14; 2,48 ns

IQ matki (10 pkt) 1,18 0,81; 1,72 ns

T a b e l a  2 7

Wartości WRP w 36. miesiącu życia w zależności od rodzaju zastosowanej szczepionki  
przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 2,3 –3,5; 8,1 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 5,2 2,0; 8,4 p = 0,002

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 2,2 –2,8; 7,2 ns

wyższe vs zawodowe 1,4 –3,0; 5,8 ns

IQ matki (10 pkt) 0,1 –0,9; 1,2 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L  
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 1,1 –2,1; 4,3 ns

T a b e l a  2 8

Ryzyko względne wystąpienia opóźnienia rozwoju psychomotorycznego w 36. miesiącu 
życia związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,79 0,07; 9,14 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,20 0,02; 1,93 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,21 0,02; 2,75 ns

wyższe vs zawodowe 0,17 0,02; 1,72 ns

IQ matki (10 pkt) 1,27 0,69; 2,32 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,74 0,12; 4,34 ns
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Ankieta dotycząca zachowania dziecka w 48. miesiącu życia

Wyniki ankiety CBCl składają się z wielu skal i podskal mierzących natężenie cech 
niepożądanych (wyższa ich wartość świadczy o słabszym wyniku rozwojowym). Dzie-
ci szczepione szczepionką monowalentną miały istotnie bardziej nasilone problemy ze 
skupieniem uwagi, częściej przejawiały zachowania agresywne, miały gorsze wyni-
ki w skali eksternalizacji oraz w klinicznych skalach deficytu uwagi/nadreaktywności 
i negacji (tabela 29). Wartości poszczególnych skal i podskal przedstawiono na ryci-
nach 6–9. 

T a b e l a  2 9

Wartości skal i podskal na podstawie CBCL w 48. miesiącu życia w zależności 
od zastosowanej szczepionki przeciwko odrze

Podskale i skale  
standaryzowane

MMR Szczepionka  
monowalentna Istotność  

statystyczna
Średnia SD Średnia SD

1) problemów emocjonalnych 54,2 6,2 56 7,5 ns

2) niepokoju/depresji 53,1 5,0 54,7 6,5 ns

3) objawów somatycznych 54,4 6,5 56,1 6,2 ns

4) zamknięcia się w sobie 54,7 6,2 57,5 8,2 ns

5) problemów ze snem 52,8 3,8 52,8 4,4 ns

6) problemów ze skupieniem uwagi 52,5 4,4 55,5 6,8 p = 0,0084

7) zachowań agresywnych 52,4 4,1 55,6 7,5 p = 0,025

internalizacji 49,7 10,3 54,4 10,4 ns

eksternalizacji 47,9 8,0 53,2 10,5 p = 0,013

ogólnej wartości skali CBCL 48,7 9,0 53,8 9,7 p = 0,015

Skale kliniczne:

problemów afektywnych 54,2 5,4 55,2 4,9 ns

niepokoju 53,1 5,3 55,2 7,1 ns

problemów rozwojowych 54,2 6,6 56,0 8,1 ns

deficytu uwagi/nadreaktywności 52,4 4,3 56,2 7,2 p = 0,022

negacji 52,4 3,6 55,1 5,5 p = 0,009
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Ryc. 6. Wartości podskal objawowych CBCL w 48. miesiącu życia

Ryc. 7. Wartości podskal objawowych CBCL w 48. miesiącu życia cd.

Mrozek-Budzyn.indd   59 2010-12-24   01:25:40



60

Ryc. 8. Wyniki skal ogólnych CBCL w 48. miesiącu życia

Ryc. 9. Wyniki skal klinicznych CBCL w 48. miesiącu życia
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Po standaryzacji na potencjalne czynniki zakłócające zależności wielu problemów 
w związku z rodzajem stosowanej szczepionki utraciły istotność statystyczną (tabe-
le 40–43, 46, 47, 54–57). Stwierdzono natomiast, że dzieci szczepione szczepionką 
MMR mają niższe o prawie 80% ryzyko wystąpienia klinicznego lub granicznego 
poziomu w skali objawów somatycznych oraz skali internalizacji i są to zależności 
istotne statystycznie (tabele 35, 45).

Nie zaobserwowano także wpływu pozostałych badanych zmiennych na wartość 
podskal problemów emocjonalnych i niepokoju/depresji oraz ryzyko wystąpienia pro-
blemów badanych przez wymienione powyżej skale (tabele 30–33). Wprawdzie wyższe 
wykształcenie matki zmniejszało wartości podskal problemów emocjonalnych, niepoko-
ju/depresji oraz objawów somatycznych, jednak była to zależność nieistotna statystycz-
nie. Podobnie ryzyko wystąpienia wymienionych objawów i problemów było niższe 
u dziewczynek oraz u dzieci matek z wyższym wykształceniem, jednak również bez 
istotności statystycznej (tabele 30–35). 

T a b e l a  3 0

Wartości podskali problemów emocjonalnych CBCL w 48. miesiącu życia w zależności 
od rodzaju zastosowanej szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna –1,4 –5,7; 3,0 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy –0,1 –2,5; 2,4 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe –3,2 –8,2; 1,8 ns

wyższe vs zawodowe –2,7 –8,0; 2,5 ns

IQ matki (10 pkt) 0,7 –0,2; 1,7 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –0,7 –3,2; 1,8 ns

T a b e l a  3 1

Ryzyko względne wystąpienia problemów emocjonalnych na podstawie CBCL w 48. miesiącu  
życia związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,74 0,20; 2,76 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,73 0,34; 1,56 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,74 0,16; 3,45 ns

wyższe vs zawodowe 0,86 0,17; 4,22 ns

IQ matki (10 pkt) 1,24 0,94; 1,65 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,72 0,33; 1,53 ns
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T a b e l a  3 2

Wartości podskali niepokoju/depresji CBCL w 48. miesiącu życia w zależności od rodzaju 
zastosowanej szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna –2,3 –6,0; 1,4 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy –0,2 –2,4; 1,9 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe –1,2 –5,5; 3,1 ns

wyższe vs zawodowe –1,7 –6,1; 2,9 ns

IQ matki (10 pkt) 0,4 –0,4; 1,2 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –1,1 –3,3; 1,0 ns

T a b e l a  3 3

Ryzyko względne wystąpienia objawów niepokoju/depresji na podstawie CBCL 
w 48. miesiącu życia związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,74 0,20; 2,76 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,73 0,34; 1,56 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,74 0,16; 3,45 ns

wyższe vs zawodowe 0,86 0,17; 4,22 ns

IQ matki (10 pkt) 1,24 0,94; 1,65 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,72 0,33; 1,53 ns

T a b e l a  3 4

Wartości podskali objawów somatycznych CBCL w 48. miesiącu życia w zależności  
od zastosowanej szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna –2,8 –7,3; 1,7 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,3 –2,3; 2,8 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe –1,0 –6,2; 4,2 ns

wyższe vs zawodowe –1,0 –6,4; 4,4 ns

IQ matki (10 pkt) 0,5 –0,5; 1,4 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,9 –0,7; 3,5 ns
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Wartości podskali zamknięcia się w sobie były o 4 punkty niższe u dzieci szczepio-
nych MMR w porównaniu ze szczepionką monowalentną i o około 2 punkty u dziew-
czynek oraz dzieci matek z wyższym wykształceniem, jednak żadna z tych zależności 
nie wykazała istotności statystycznej (tabela 36). Podobny kierunek zależności zaob-
serwowano, badając ryzyko wystąpienia objawów zamknięcia się w sobie, jednakże 
i w tym przypadku żaden z czynników nie wykazał istotnej statystycznie zależności 
(tabela 37).

T a b e l a  3 5

Ryzyko względne wystąpienia poziomu klinicznego objawów somatycznych na podstawie 
CBCL w 48. miesiącu życia związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko 

odrze (wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,22 0,06; 0,87 0,031

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,81 0,40; 1,95 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,74 0,17; 5,07 ns

wyższe vs zawodowe 1,11 0,20; 6,30 ns

IQ matki (10 pkt) 1,19 0,89; 1,58 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 1,34 0,61; 2,95 ns

T a b e l a  3 6

Wartości podskali zamknięcia się w sobie CBCL w 48. miesiącu życia w zależności  
od rodzaju zastosowanej szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna –4,1 –8,2; 0,1 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy –1,7 –4,1; 0,7 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe –1,9 –6,7; 2,9 ns

wyższe vs zawodowe –2,2 –7,2; 2,7 ns

IQ matki (10 pkt) 0,6 –0,3; 1,5 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L  
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –1,0 –3,4; 1,4 ns
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W podskali problemów ze snem nie zaobserwowano istotnych zależności bada-
nych zmiennych, takich jak rodzaj szczepionki, płeć dziecka, wykształcenie i IQ mat-
ki oraz poziom rtęci we krwi pępowinowej dziecka, z wartościami podskali, podobnie 
jak w przypadku ryzyka wystąpienia takich problemów (tabele 38, 39). W tej podskali 
CBCl model logistyczny nie mógł uwzględnić prenatalnego narażenia na rtęć ani wy-
kształcenia matki. Mała liczba dzieci o niskim wyniku uniemożliwiała użycie w modelu 
więcej niż trzech zmiennych niezależnych.

T a b e l a  3 7

Ryzyko względne wystąpienia objawów zamknięcia się w sobie na podstawie CBCL 
w 48. miesiącu życia związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze 

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,63 0,17; 2,36 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,58 0,27; 1,24 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,57 0,12; 2,64 ns

wyższe vs zawodowe 0,45 0,10; 2,20 ns

IQ matki (10 pkt) 1,25 0,94; 1,65 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 1,32 0,62; 2,83 ns

T a b e l a  3 8

Wartości podskali problemów ze snem CBCL w 48. miesiącu życia w zależności od rodzaju 
zastosowanej szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 1,2 –1,3; 3,6 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,1 –1,2; 1,5 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 1,0 –1,8; 3,8 ns

wyższe vs zawodowe 0,7 –2,2; 3,6 ns

IQ matki (10 pkt) 0,4 –0,1; 0,9 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L  
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –0,2 –1,7; 1,2 ns
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Wartości podskali problemów ze skupieniem uwagi były mniejsze u dzieci szczepio-
nych MMR w porównaniu ze szczepionką monowalentną oraz u dziewczynek. Jednak żad-
na z tych zależności nie wykazała istotności statystycznej (tabela 40). Podobny kierunek 
zależności zaobserwowano, badając ryzyko wystąpienia problemów ze skupieniem uwagi, 
a wyższe wykształcenie matek dwukrotnie zwiększało to ryzyko, jednak także i w tym 
przypadku żaden z czynników nie wykazał istotnej statystycznie zależności (tabela 41).

T a b e l a  3 9

Ryzyko względne wystąpienia problemów ze snem na podstawie CBCL w 48. miesiącu życia  
związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze 

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko względne 95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 2,02 0,42; 9,72 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,74 0,34; 1,61 ns

IQ matki (10 pkt) 1,39 1,08; 1,80 ns

T a b e l a  4 0

Wartości podskali problemów ze skupieniem uwagi CBCL w 48. miesiącu życia w zależności 
od rodzaju zastosowanej szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna –1,6 –4,9; 4,6 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy –1,6 –3,5; 0,2 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,4 –3,4; 4,1 ns
wyższe vs zawodowe 0,4 –3,5; 4,2 ns

IQ matki (10 pkt) 0,2 –0,5; 0,9 ns
Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –1,9 –3,7; 0,0 ns

T a b e l a  4 1

Ryzyko względne wystąpienia problemów ze skupieniem uwagi na podstawie CBCL 
w 48. miesiącu życia związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,64 0,14; 2,90 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,67 0,27; 1,65 ns
Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 2,89 0,29; 28,5 ns

wyższe vs zawodowe 2,37 0,22; 25,1 ns
IQ matki (10 pkt) 1,16 0,83; 1,62 ns
Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,50 0,20; 1,24 ns
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Wartości podskali zachowań agresywnych były mniejsze o prawie 4 punkty w przypad-
ku dzieci szczepionych MMR w porównaniu ze szczepionką monowalentną oraz o 2 punk-
ty u dziewczynek i dzieci, których matki miały wyższe wykształcenie, jednak żadna z tych 
zależności nie wykazała istotności statystycznej (tabela 42). Podobny kierunek zależności 
zaobserwowano, badając ryzyko wystąpienia zachowań agresywnych. Tutaj także żaden 
z czynników nie wykazał istotnej statystycznie zależności (tabela 43). 

T a b e l a  4 2

Wartości podskali zachowań agresywnych CBCL w 48. miesiącu życia w zależności 
od rodzaju zastosowanej szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna –3,9 –6,9; 0,9 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy –2,4 –4,1; 0,6 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe –2,5 –6,0; 0,9 ns

wyższe vs zawodowe –2,4 –6,0; 1,2 ns

IQ matki (10 pkt) 0,6 –0,0; 1,2 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –1,1 –2,9; 0,6 ns

zmienne uwzględnione w analizie, takie jak płeć dziecka, wykształcenie i IQ matki, 
wyższe stężenie rtęci we krwi oraz rodzaj stosowanej szczepionki nie miały istotnego 
wpływu na wartości skali internalizacji oraz eksternalizacji (tabele 44, 46). Jednakże 
szczepionka MMR istotnie zmniejszała ryzyko wystąpienia krytycznych wartości skali 
internalizacji (tabela 45). Płeć żeńska zmniejszała ryzyko wystąpienia krytycznych war-
tości skali eksternalizacji o 68%, natomiast wyższe o 10 punktów IQ matki zwiększało 
to ryzyko o 50% i były to zależności istotne statystycznie (tabela 47).

T a b e l a  4 3

Ryzyko względne wystąpienia zachowań agresywnych na podstawie CBCL w 48. miesiącu 
życia związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze 

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,32 0,08; 1,40 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,44 0,17; 1,14 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,28 0,05; 1,67 ns

wyższe vs zawodowe 0,40 0,06; 2,56 ns

IQ matki (10 pkt) 1,37 0,97; 1,94 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L  
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,70 0,28; 1,79 ns
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T a b e l a  4 4

Wartości skali internalizacji CBCL w 48. miesiącu życia w zależności od zastosowanej 
szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna –5,3 –12,2; 1,7 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 1,0 –3,0; 4,0 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 1,4 –6,7; 9,4 ns

wyższe vs zawodowe 1,0 –7,4; 9,3 ns

IQ matki (10 pkt) 0,9 –0,6; 2,3 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –0,7 –4,7; 3,3 ns

T a b e l a  4 5

Ryzyko względne wystąpienia poziomu klinicznego skali internalizacji CBCL w 48. miesiącu 
życia związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,20 0,05; 0,87 0,032

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,92 0,43; 1,99 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 1,42 0,26; 7,62 ns

wyższe vs zawodowe 1,68 0,26; 7,62 ns

IQ matki (10 pkt) 1,20 0,90; 1,59 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 1,52 0,70; 3,27 ns

T a b e l a  4 6

Wartości skali eksternalizacji CBCL w 48. miesiącu życia w zależności od rodzaju  
zastosowanej szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna –4,3 –9,7; 1,1 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy –2,5 –5,6; 0,6 na

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 1,5 –4,7; 7,8 ns

wyższe vs zawodowe 1,4 –5,1; 8,0 ns

IQ matki (10 pkt) 0,7 –0,4; 1,8 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –2,2 –5,3; 1,0 ns
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W skalach klinicznych problemów afektywnych i niepokoju nie zaobserwowano 
istotnego wpływu badanych zmiennych na uzyskane wartości skal, podobnie jak na ry-
zyko wystąpienia problemów afektywnych i niepokoju (tabele 48–51).

T a b e l a  4 7

Ryzyko względne wystąpienia klinicznego lub granicznego poziomu skali eksternalizacji CBCL  
w 48. miesiącu życia związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,41 0,10; 1,75 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,32 0,13; 0,82 0,018

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,34 0,06; 2,00 ns

wyższe vs zawodowe 0,41 0,07; 2,55 ns

IQ matki (10 pkt) 1,41 1,00; 1,97 0,049

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L  
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,78 0,32; 1,89 ns

T a b e l a   4 8

Wartości skali klinicznej problemów afektywnych CBCL w 48. miesiącu życia  
w zależności od rodzaju zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna –1,7 –5,4; 2,2 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy –0,1 –2,3; 2,0 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe –1,3 –5,8; 3,1 ns

wyższe vs zawodowe –1,0 –6,0; 3,6 ns

IQ matki (10 pkt) 0,2 –0,6; 1,0 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,1 –2,1; 2,3 ns
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T a b e l a  4 9

Ryzyko względne wystąpienia problemów afektywnych na podstawie CBCL w 48. miesiącu 
życia związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,34 0,09; 1,30 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,68 0,31; 1,45 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 1,17 0,25; 5,58 ns

wyższe vs zawodowe 1,00 0,20; 5,10 ns

IQ matki (10 pkt) 1,07 0,81; 1,41 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,75 0,35; 1,63 ns

T a b e l a  5 0

Wartości skali klinicznej niepokoju CBCL w 48. miesiącu życia w zależności od rodzaju  
zastosowanej szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna –2,0 –6,1; 2,1 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy –0,2 –2,5; 2,2 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe –1,7 –6,5; 3,0 ns

wyższe vs zawodowe –1,5 –6,4; 3,4 ns

IQ matki (10 pkt) 0,4 –0,5; 1,3 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –1,8 –4,1; 0,6 ns

T a b e l a  5 1

Ryzyko względne wystąpienia objawów niepokoju na podstawie CBCL w 48. miesiącu życia 
związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko  
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,96 0,24; 3,73 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,95 0,44; 2,04 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 1,41 0,28; 7,08 ns

wyższe vs zawodowe 1,72 0,32; 9,14 ns

IQ matki (10 pkt) 1,04 0,78; 1,38 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,55 0,25; 1,20 ns
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W skalach klinicznych problemów rozwojowych i deficytu uwagi/nadreaktywności nie 
zaobserwowano istotnego wpływu badanych zmiennych, takich jak płeć, wykształcenie 
i IQ matki oraz wyższe stężenie rtęci we krwi pępowinowej (tabele 52–55).

T a b e l a  5 2

Wartości skali klinicznej problemów rozwojowych CBCL w 48. miesiącu życia w zależności 
od rodzaju zastosowanej szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna –3,2 –7,9; 1,5 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy –1,3 –4,0; 1,4 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe –0,2 –5,6; 5,2 ns

wyższe vs zawodowe –1,2 –6,8; 4,4 ns

IQ matki (10 pkt) 0,5 –0,4; 1,5 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –1,4 –4,1; 1,3 ns

T a b e l a  5 3

Ryzyko względne wystąpienia problemów rozwojowych na podstawie CBCL w 48. miesiącu 
życia związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,51 0,13; 1,95 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,84 0,38; 1,83 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 2,34 0,40; 13,9 ns

wyższe vs zawodowe 1,63 0,26; 10,3 ns

IQ matki (10 pkt) 1,17 0,87; 1,56 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,78 0,35; 1,71 ns

W skali klinicznej negacji dziewczynki osiągały wartości niższe o 2 punkty i był to 
wynik istotny statystycznie. Istotnie wyższą wartość w skali zaobserwowano u dzieci, 
których matki miały wyższe IQ. Dzieci szczepione szczepionką MMR miały o 2 punkty 
niższe wartości w skali negacji, jednak był to wynik nieistotny statystycznie (tabela 56). 
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T a b e l a  5 4

Wartości skali klinicznej deficytu uwagi/nadreaktywności CBCL w 48. miesiącu życia  
w zależności od rodzaju zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna –1,9 –5,2; 1,3 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy –1,5 –3,4; 0,3 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe –0,1 –3,8; 3,7 ns

wyższe vs zawodowe –0,3 –4,2; 3,6 ns

IQ matki (10 pkt) 0,2 –0,5; 0,9 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –1,2 –3,0; 0,7 ns

T a b e l a  5 5

Ryzyko względne wystąpienia deficytu uwagi/nadreaktywności na podstawie CBCL 
w 48. miesiącu życia związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,29 0,08; 1,15 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,60 0,27; 1,38 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 1,18 0,22; 6,25 ns

wyższe vs zawodowe 0,63 0,11; 3,68 ns

IQ matki (10 pkt) 1,21 0,89; 1,64 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,85 0,37; 1,94 ns

Ryzyko wystąpienia klinicznego lub granicznego poziomu negacji było o 66% niższe 
u dzieci szczepionych MMR i o 30% niższe u dziewczynek (nieistotne statystycznie). 
Wykształcenie i IQ matki nie miały znaczącego wpływu na omawiane ryzyko, podobnie 
jak poziom rtęci we krwi pępowinowej (tabela 57).

Wartości skali ogólnej CBCl były o 4 punkty niższe u dzieci szczepionych szczepion-
ką MMR w porównaniu ze szczepionką monowalentną, jednak był to wynik nie istotny 
statystycznie. Takie zmienne, jak płeć, wykształcenie i IQ matki oraz poziom rtęci we 
krwi pępowinowej, także nie miały istotnego wpływu na wartości skali (tabela 58).
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T a b e l a  5 6

Wartości skali klinicznej negacji CBCL w 48. miesiącu życia w zależności od rodzaju  
zastosowanej szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna –2,3 –4,8; 0,1 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy –1,6 –3,0; –0,2 p = 0,026

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe –2,1 –4,9; 0,7 ns

wyższe vs zawodowe –1,5 –4,4; 1,4 ns

IQ matki (10 pkt) 0,5 0,0; 1,0 p = 0,039

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –0,1 –1,5; 1,3 ns

T a b e l a  5 7

Ryzyko względne wystąpienia klinicznego lub granicznego poziomu skali negacji na podstawie  
CBCL w 48. miesiącu życia związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,34 0,09; 1,30 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,68 0,31; 1,45 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 1,17 0,25; 5,58 ns

wyższe vs zawodowe 1,00 0,20; 5,10 ns

IQ matki (10 pkt) 1,07 0,81; 1,41 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,75 0,35; 1,63 ns

T a b e l a  5 8

Wartości ogólnej skali CBCL w 48. miesiącu życia w zależności od rodzaju zastosowanej 
szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna –4,0 –10,1; 2,1 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy –1,2 –4,6; 2,3 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 1,2 –5,8; 8,2 ns

wyższe vs zawodowe 1,5 –5,8; 8,8 ns

IQ matki (10 pkt) 0,7 –0,6; 2,0 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –2,0 –5,6; 1,6 ns
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Ryzyko wystąpienia klinicznego lub granicznego poziomu skali CBCl było o 68% 
mniejsze u dziewczynek i był to wynik istotny statystycznie. Było ono także o ponad 
60% mniejsze u dzieci szczepionych szczepionką MMR, jednak był to wynik nieistotny, 
podobnie jak wpływ pozostałych badanych zmiennych (tabela 59).

T a b e l a  5 9

Ryzyko względne wystąpienia klinicznego lub granicznego poziomu ogólnej skali CBCL 
w 48. miesiącu życia związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,34 0,08; 1,40 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,32 0,13; 0,78 0,012

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 1,43 0,22; 9,34 ns

wyższe vs zawodowe 0,94 0,13; 6,79 ns

IQ matki (10 pkt) 1,31 0,95; 1,81 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,81 0,35; 1,91 ns

Test Bender-Koppitz w 60. miesiącu życia 

Jako wynik testu Bender-Koppitz otrzymano wiek rozwojowy dziecka w miesiącach. 
W tym teście grupa dzieci poddana szczepieniom MMR uzyskała lepsze wyniki, ale nie 
była to różnica istotna statystycznie (tabela 60, rycina 10). Jedynym czynnikiem sprzyja-
jącym lepszym wynikom była płeć żeńska. Dziewczynki miały wyższy wiek rozwojowy 
od chłopców o 4 miesiące (tabela 61).

T a b e l a  6 0

Wyniki ogólne testu Bender-Koppitz w 60. miesiącu życia w grupie dzieci szczepionych 
MMR lub szczepionką monowalentną

MMR Szczepionka  
monowalentna Istotność  

statystyczna
Średnia SD Średnia SD

Wiek rozwojowy 
w miesiącach 68,5 8,4 64,3 4,5 ns

Mrozek-Budzyn.indd   73 2010-12-24   01:25:53



74

Ryc. 10. Wyniki testu Bender-Koppitz w 60. miesiącu życia

T a b e l a  6 1

Wiek rozwojowy na podstawie testu Bender-Koppitz w 60. miesiącu życia w zależności  
od zastosowanej szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 4,1 –3,6; 11,8 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 4,3 0,9; 7,7 p = 0,057

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,1 –5,4; 5,5 ns

wyższe vs zawodowe –1,0 –5,7; 3,7 ns

IQ matki (10 pkt) 0,0 –1,1; 1,1 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –1,6 –5,0; 1,8 ns

Ryzyko osiągnięcia wieku rozwojowego poniżej 5 lat było prawie o 80% niższe 
u dziewczynek i był to wynik istotny statystycznie. Dzieci szczepione MMR miały niż-
sze o ponad 80% ryzyko osiągnięcia niskiego wieku rozwojowego w stosunku do szcze-
pionych szczepionką monowalentną, a wyższe wykształcenie matki sprzyjało wyższemu 
poziomowi ryzyka, jednak wyniki te były nieistotne statystycznie (tabela 62).
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Test Matryc Kolorowych Ravena w 60. miesiącu życia

TMK jest kolejnym testem, w którym dzieci szczepione preparatem MMR osiągnę-
ły lepsze wyniki od dzieci szczepionych szczepionką monowalentną (tabela 63, rycina 
11). Po standaryzacji na potencjalne czynniki zakłócające, takie jak płeć dziecka, wy-
kształcenie i IQ matki oraz poziom rtęci we krwi pępowinowej, wyniki w tej grupie 
wynosiły średnio o 3,5 wykonanego zadania więcej (tabela 64). Ryzyko osiągnięcia 
przez dzieci w tej grupie wyniku poniżej przeciętnej było o około 80% niższe w po-
równaniu z dziećmi szczepionymi szczepionką monowalentną i były to wyniki istotne 
statystycznie (tabela 65).

T a b e l a  6 2

Ryzyko względne osiągnięcia wieku rozwojowego w teście Bender-Koppitz na poziomie 
≤ 60 miesięcy związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,14 0,02; 1,15 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,22 0,05; 0,95 0,042

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 1,52 0,22; 10,4 ns

wyższe vs zawodowe 2,06 0,37; 11,4 ns

IQ matki (10 pkt) 0,86 0,59; 1,27 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,78 0,24; 2,57 ns

T a b e l a  6 3

Wyniki surowe TMK – liczba poprawnie rozwiązanych zadań w grupie dzieci szczepionych 
MMR lub szczepionką monowalentną

MMR Szczepionka  
monowalentna Istotność  

statystyczna
Średnia SD Średnia SD

Skala centylowa 22,2 4,2 21,0 4,8 ns

z pozostałych zmiennych poddanych analizie niewielki (tylko 0,5 zadania), ale istot-
ny wpływ na niższe wartości surowych wyników TMK, miało IQ matki, natomiast wyż-
sze wykształcenie matki sprzyjało wyższemu wynikowi w skali o 1,5 zadania, jednak był 
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to wynik nieistotny statystycznie (tabela 64). Ryzyko osiągnięcia poziomu przeciętnego 
lub znacząco poniżej przeciętnej było wyższe u dzieci z wyższym stężeniem rtęci we 
krwi pępowinowej, a także niższym wykształceniem matek, jednak były to zależności 
nieistotne statystycznie (tabela 65).

Ryc. 11. Wyniki testu matryc kolorowych Ravena w 60. miesiącu życia

T a b e l a  6 4

Wartości surowych wyników TMK w 60. miesiącu życia w zależności od rodzaju zastosowanej 
szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 3,5 0,8; 6,2 p = 0,011

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,2 –1,3; 1,4 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 1,5 –0,6; 3,6 ns

wyższe vs zawodowe 1,6 –0,3; 3,4 ns

IQ matki (10 pkt) 0,5 0,0; 0,9 p = 0,038

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –0,9 –2,2; 0,4 ns
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Skala inteligencji Wechslera w 72. miesiącu życia

Iloraz inteligencji dzieci w 72. miesiącu życia mierzony za pomocą WISC-R nie 
wykazywał związku z rodzajem zastosowanej szczepionki. Dotyczyło to zarówno skali 
ogólnej, jak i skali werbalnej i niewerbalnej (tabela 66, rycina 12). Sytuacja ta nie zmie-
niła się po standaryzacji na potencjalne czynniki zakłócające (tabele 67, 69, 71).

T a b e l a  6 5

Ryzyko względne osiągnięcia w TMK poziomu przeciętnego lub znacząco poniżej przeciętnej  
związanego z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,20 0,05; 0,83 0,027
Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 1,05 0,46; 2,40 ns
Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,44 0,12; 1,64 ns

wyższe vs zawodowe 0,65 0,22; 1,86 ns
IQ matki (10 pkt) 0,80 0,60; 1,06 ns
Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 1,40 0,61; 3,22 ns

T a b e l a  6 6

Wartości skal WISC-R w grupie dzieci szczepionych MMR lub szczepionką monowalentną 

Skala MMR Szczepionka monowalentna Istotność  
statystycznaŚrednia SD Średnia SD

Skala werbalna 119,7 12,4 118,8 11,6 ns
Skala niewerbalna 119,2 13,3 117,8 11,0 ns
Skala ogólna 121,4 12,2 120,3 10,4 ns

Ryc. 12. Wyniki IQ u dzieci w 72. miesiącu życia
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Jedynym z analizowanych czynników istotnie determinującym poziom inteligencji 
dziecka był IQ matki. ze wzrostem tego współczynnika o każde 10 punktów ryzyko, że 
IQ dziecka będzie poniżej 100, obniżało się o 37% (tabela 68), a wartość IQ była o 1,6 
punktu większa. Wpływ na lepsze wyniki IQ dziecka od 2 do 5 punktów miał wyższy 
poziom wykształcenia matki, a o 2 punkty zaszczepienie szczepionką MMR. Jednak 
były to zależności nieistotne statystycznie (tabela 67). Ryzyko osiągnięcia IQ poniżej 
100 punktów było wyższe u dzieci szczepionych MMR, lecz był to też wynik nieistotny 
statystycznie (tabela 68).

T a b e l a  6 7

Wartości IQ na podstawie WISC-R w 72. miesiącu życia w zależności od rodzaju  
zastosowanej szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 2,2 –6,6; 11,1 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,3 –4,0; 4,6 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 2,9 –4,0; 9,7 ns

wyższe vs zawodowe 5,5 –0,6; 11,7 ns

IQ matki (10 pkt) 1,6 0,2; 3,1 p = 0,029

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 2,1 –2,2; 6,5 ns

T a b e l a  6 8

Ryzyko względne IQ poniżej 100 w 72. miesiącu życia związane z rodzajem zastosowanej 
szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 1,67 0,17; 16,4 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,28 0,05; 1,41 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,48 0,07; 3,23 ns

wyższe vs zawodowe 0,58 0,11; 3,04 ns

IQ matki (10 pkt) 0,63 0,42; 0,96 p = 0,032

Wyższe wartości IQ na podstawie skali werbalnej zaobserwowano u dzieci szczepio-
nych MMR, jednak był to wynik nieistotny statystycznie. Istotnie wyższe wartości IQ 
w skali werbalnej zaobserwowano u dzieci, których matki miały wyższe wykształcenie 
w porównaniu z zawodowym – wynik wyższy o 7 punktów. Wyższe wartości (o 3 punk-
ty) zaobserwowano także u dzieci matek ze średnim wykształceniem w porównaniu 
z zawodowym (nieistotne statystycznie) (tabela 69). Niższe ryzyko wskaźnika IQ po-
niżej 100 punktów na podstawie skali werbalnej zaobserwowano u matek z wyższym 
wykształceniem, były to także wyniki nieistotne statystycznie (tabela 70).
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T a b e l a  7 0

Ryzyko względne IQ poniżej 100 na podstawie skali werbalnej WISC-R w 72. miesiącu życia 
związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 1,04 0,10; 10,7 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,74 0,19; 2,97 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,51 0,08; 3,41 ns

wyższe vs zawodowe 0,33 0,06; 1,95 ns

IQ matki (10 pkt) 0,77 0,50; 1,21 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,67 0,15; 2,93 ns

T a b e l a  7 1

Wartości IQ na podstawie skali niewerbalnej WISC-R w 72. miesiącu życia w zależności 
od rodzaju zastosowanej szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,7 –6,2; 7,3 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 2,4 –0,9; 5,8 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 1,2 –4,1; 6,6 ns

wyższe vs zawodowe 2,0 –2,7; 6,8 ns

IQ matki (10 pkt) 1,4 0,3; 2,5 p = 0,015

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 1,0 –2,4; 4,4 ns

T a b e l a  6 9

Wartości IQ na podstawie skali werbalnej WISC-R w 72. miesiącu życia w zależności 
od rodzaju zastosowanej szczepionki przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja liniowa)

Analizowane czynniki Współczynnik 
β

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 3,1 –6,0; 12,3 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy –2,8 –7,2; 1,5 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 3,3 –3,7; 10,4 ns
wyższe vs zawodowe 7,1 0,8; 12,4 p = 0,027

IQ matki (10 pkt) 1,0 –0,5; 2,5 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 2,4 –2,1; 6,8 ns
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Porównanie wyników testów rozwojowych dzieci szczepionych przeciwko odrze  
i dzieci nieszczepionych do ukończenia 2. roku życia

Do uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy dzieci nieszczepione różnią się pod wzglę-
dem rozwoju od dzieci szczepionych, użyto wyników BSID-II przeprowadzonego w 24. 
miesiącu życia. Biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z kalendarzem szczepień dzieci po-
winny być zaszczepione w 2. roku życia (uwzględniając niewielkie opóźnienia), do ob-
serwacji tej zależności wybrano dzieci, które nie zostały zaszczepione w tym terminie. 
Porównano tę grupę z dziećmi szczepionymi przeciwko odrze (którąkolwiek ze szcze-
pionek) oraz szczepionymi MMR lub szczepionką monowalentną. 

Dzieci niezaszczepione do 24. miesiąca życia miały wskaźnik rozwoju umysłowe-
go nieco wyższy niż dzieci szczepione, aczkolwiek różnica ta nie była istotna staty-
stycznie. Jedyna istotność dotyczyła różnicy wyników między dziećmi szczepionymi 
szczepionką monowalentną a nieszczepionymi. Różnica między grupami wynosiła 
8 punktów (tabela 73). Po standaryzacji na zmienne, takie jak płeć dziecka, wykształ-
cenie i IQ matki oraz poziom rtęci we krwi pępowinowej, stała się ona nieistotna sta-
tystycznie (tabele 74–76). Wyniki testów w poszczególnych grupach przedstawiono 
na rycinach 13–15.

T a b e l a  7 2

Ryzyko względne IQ poniżej 100 na podstawie skali niewerbalnej w 72. miesiącu życia  
związane z rodzajem zastosowanej szczepionki przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs szczepionka monowalentna 0,98 0,08; 12,0 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 0,11 0,01; 1,00 p = 0,005

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,28 0,24; 3,26 ns

wyższe vs zawodowe 0,65 0,10; 4,34 ns

IQ matki (10 pkt) 0,64 0,37; 1,09 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 1,16 0,25; 5,31 ns

Istotnie wyższe wartości IQ na podstawie skali niewerbalnej związane były z wyż-
szym IQ matki. Przy wyższym IQ matki o 10 punktów IQ dziecka na podstawie skali 
niewerbalnej wzrastało o 1,4 punktu. Wyższe wartości zaobserwowano u dziewczynek 
oraz dzieci, których matki miały wyższe wykształcenie (wpływ tych zmiennych był nie-
istotny statystycznie) (tabela 71). Istotnie niższe ryzyko (o 90%) osiągnięcia IQ poniżej 
100 punktów na podstawie skali niewerbalnej miały dziewczynki. Niższe ryzyko było 
związane także z wyższym wykształceniem i wyższym IQ matki. Jednak były to wyniki 
nieistotne statystycznie (tabela 72).
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T a b e l a  7 3

Porównanie wyników BSID-II w 24. miesiącu życia dzieci szczepionych i nieszczepionych 
przeciwko odrze

Wskaźniki rozwoju
Szczepione Nieszczepione Istotność 

statystycznaŚrednia SD Średnia SD

Wskaźnik rozwoju umysłowego 101,3 13,3 104,1 12,8 ns

Wskaźnik rozwoju psychoruchowego 99,0 10,0 98,3 11,7 ns

MMR Nieszczepione
Wskaźnik rozwoju umysłowego 101,9 104,1 12,8 ns

Wskaźnik rozwoju psychoruchowego 99,0 98,3 11,7 ns

Szczepionka 
monowalentna Nieszczepione

Wskaźnik rozwoju umysłowego 96,0 104,1 12,8 p = 0,017

Wskaźnik rozwoju psychoruchowego 98,9 98,3 11,7 ns

Ryc. 13. Wyniki BSID-II w 24. miesiącu życia u dzieci szczepionych i nieszczepionych

zarówno dla modelu porównującego dzieci szczepione przeciwko odrze z nieszcze-
pionymi, jak i porównującego dzieci szczepione szczepionką MMR z nieszczepionymi, 
jedynymi istotnymi czynnikami wpływającymi na ich wyższą wartość WRU w wieku 24 
miesięcy była płeć dziecka oraz wyższe wykształcenie matki. Dziewczynki wykazywały 
WRU w wieku 24 miesięcy większy o około 8 punktów w stosunku do chłopców, nato-
miast dzieci, których matki miały wykształcenie wyższe, o około 6 punktów w stosunku 
do dzieci matek z wykształceniem zawodowym (tabele 74, 76, 78). Biorąc pod uwa-
gę ryzyko opóźnienia rozwoju na podstawie BSID-II, wymienione wyżej czynniki nie 
miały istotnego wpływu. Pozostałe czynniki, takie jak IQ matki, stężenie rtęci we krwi 
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pępowinowej, także pozostały bez istotnego wpływu na ryzyko wystąpienia opóźnienia 
rozwoju umysłowego (tabele 75, 77, 79).

Dzieci szczepione szczepionką monowalentną miały o 8 punktów niższą wartość 
WRU w 24. miesiącu życia w stosunku do nieszczepionych, jednak nie była to zależ-
ność istotna statystycznie. Pozostałe zmienne wzięte pod uwagę, takie jak płeć dziec-
ka, wykształcenie i IQ matki oraz stężenie rtęci we krwi pępowinowej, także nie miały 
istotnego wpływu na poziom WRU u dzieci szczepionych szczepionką monowalentną 

Ryc. 14. Wyniki BSID-II w 24. miesiącu życia u dzieci nieszczepionych i szczepionych MMR
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T a b e l a  7 4

Wartość WRU w 24. miesiącu życia u dzieci szczepionych przeciwko odrze w stosunku  
do nieszczepionych (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

Szczepieni przeciwko odrze vs nieszczepieni –3,9 –10,5; 2,7 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 7,8 4,2; 11,4 p < 0,001

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 2,3 –3,4; 7,9 ns

wyższe vs zawodowe 5,9 1,0; 10,7 p = 0,019
IQ matki (10 pkt) 0,8 –0,4; 1,9 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,7 –2,9; 4,3 ns

T a b e l a  7 5

Ryzyko względne wystąpienia opóźnienia rozwoju umysłowego w BSID-II związane  
ze szczepieniem przeciwko odrze (wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

Szczepieni (niezależnie od rodzaju szczepionki) 
vs nieszczepieni do 24. miesiąca życia 0,95 0,11; 8,36 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 1,11 0,37; 3,34 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 1,16 0,28; 4,80 ns

wyższe vs zawodowe 0,33 0,08; 1,43 ns

IQ matki (10 pkt) 1,13 0,80; 1,61 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,70 0,22; 2,21 ns

T a b e l a  7 6

Wartość WRU w 24. miesiącu życia u dzieci szczepionych MMR w stosunku 
do nieszczepionych (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

Szczepionka MMR vs nieszczepieni 
do 24. miesiąca życia –4,0 –10,4; 2,4 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 8,5 4,9; 12,1 p < 0,001

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 4,9 –1,0; 10,7 ns

wyższe vs zawodowe 7,6 2,6; 12,5 p = 0,003

IQ matki (10 pkt) 0,8 –0,3; 2,0 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,3 –3,6; 3,9 ns
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T a b e l a  7 8

Wartość WRU w 24. miesiącu życia u dzieci szczepionych szczepionką monowalentną  
w stosunku do nieszczepionych (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik 
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

Szczepionka monowalentna vs nieszczepieni 
do 24. miesiąca życia –8,2 –21,7; 5,3 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 8,8 –4,3; 21,9 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe –10,1 –29,1; 7,1 ns

wyższe vs zawodowe –10,0 –26,0; 5,8 ns

IQ matki (10 pkt) 0,4 –3,0; 3,7 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,5 –12,5; 13,4 ns

T a b e l a  7 9

Ryzyko względne wystąpienia opóźnienia rozwoju umysłowego w 24. miesiącu życia 
w BSID-II związane z zastosowaniem szczepionki monowalentnej przeciwko odrze  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

Szczepionka monowalentna vs nieszczepieni 
do 24. miesiąca życia 3,40 0,50; 23,1 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 1,85 0,31; 11,0 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 1,53 0,15; 16,1 ns

wyższe vs zawodowe 0,77 0,08; 7,00 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 1,92 0,27; 13,5 ns

T a b e l a  7 7

Ryzyko względne wystąpienia opóźnienia rozwoju umysłowego w wieku 24 miesięcy 
w BSID-II związane z zastosowaniem szczepionki MMR (wielowymiarowa regresja logistyczna)

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

MMR vs nieszczepieni do 24. miesiąca życia 0,87 0,09; 8,66 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 1,23 0,35; 4,59 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,74 0,13; 4,31 ns
wyższe vs zawodowe 0,25 0,05; 1,32 ns

IQ matki (10 pkt) 1,36 0,88; 2,08 ns
Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,51 0,12; 2,09 ns
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i nieszczepionych (tabela 74), podobnie jak na ryzyko wystąpienia opóźnienia rozwoju 
umysłowego (tabela 79). 

Wartości WRP nie wykazywały korelacji ze szczepieniem dzieci przeciwko odrze, 
jak również z płcią dziecka, wykształceniem i IQ matki, a także poziomem rtęci we krwi 
pępowinowej (tabele 80–82). Dzieci szczepione przeciwko odrze miały ten wskaźnik 
od 2 do 3 punktów wyższy, podobnie jak dziewczynki, jednak były to wyniki nieistotne 
statystycznie. 

Ryzyko wystąpienia opóźnienia rozwoju psychomotorycznego również nie było 
istotnie związane ze szczepieniem dzieci przeciwko odrze, jak i pozostałymi analizowa-
nymi zmiennymi, takimi jak płeć dziecka, wykształcenie i IQ matki oraz stężenie rtęci 
we krwi pępowinowej dziecka (tabele 83–85).

W przypadku ryzyka wystąpienia opóźnienia rozwoju psychomotorycznego 
w BSID-II w 24. miesiącu życia, związanego z zastosowaniem szczepionki monowa-
lentnej przeciwko odrze, model logistyczny nie mógł uwzględnić IQ matki. Mała liczba 
dzieci o niskim wyniku uniemożliwiała użycie w modelu więcej niż czterech zmiennych 
niezależnych (tabela 85).

T a b e l a  8 0

Wartości WRP w 24. miesiącu życia u dzieci szczepionych w stosunku do nieszczepionych 
(wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

Szczepieni przeciwko odrze vs nieszczepieni 2,1 –3,4; 7,6 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 3,1 0,3; 6,1 p < 0,039

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe –0,4 –5,1; 4,3 ns
wyższe vs zawodowe 0,1 –4,0; 4,1 p = 0,003

IQ matki (10 pkt) 0,2 –0,8; 1,2 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –1,6 –4,6; 1,4 ns

T a b e l a  8 1

Wartości WRP w 24. miesiącu życia u dzieci szczepionych MMR w stosunku 
do nieszczepionych (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik 
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

Szczepionka MMR vs nieszczepieni 
do 24. miesiąca życia 2,2 –3,5; 7,8 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 2,5 –0,6; 5,7 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe –1,4 –6,5; 3,8 ns
wyższe vs zawodowe –0,5 –4,9; 3,8 ns

IQ matki (10 pkt) 0,3 –0,7; 1,3 ns
Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L –1,3 –4,4; 1,9 ns
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T a b e l a  8 3

Ryzyko względne wystąpienia opóźnienia rozwoju psychomotorycznego w BSID-II 
w 24. miesiącu życia związane ze szczepieniem przeciwko odrze, niezależnie od rodzaju  

zastosowanej szczepionki (wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

Szczepieni, niezależnie od rodzaju szczepionki 
vs nieszczepieni do 24. miesiąca życia 0,87 0,11; 7,85 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 1,62 0,48; 5,45 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,40 0,04; 4,26 ns
wyższe vs zawodowe 1,00 0,21; 4,73 ns

IQ matki (10 pkt) 1,22 0,81; 1,82 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,39 0,10; 1,54 ns

T a b e l a  8 4

Ryzyko względne wystąpienia opóźnienia rozwoju psychomotorycznego w BSID-II 
w 24. miesiącu życia związane z zastosowaniem szczepionki MMR  

(wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność  
statystyczna

MMR vs nieszczepieni do 24. miesiąca życia 0,92 0,10; 8,25 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 1,55 0,47; 5,26 ns
Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,40 0,04; 4,46 ns

wyższe vs zawodowe 0,97 0,20; 4,66 ns

IQ matki (10 pkt) 1,19 0,79; 1,78 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,40 0,10; 1,58 ns

T a b e l a  8 2

Wartości WRP w 24. miesiącu życia u dzieci szczepionych szczepionką monowalentną 
w stosunku do nieszczepionych (wielowymiarowa regresja liniowa) 

Analizowane czynniki Współczynnik  
β

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

Szczepionka monowalentna vs nieszczepieni 
do 24. miesiąca życia 3,1 –5,6; 11,9 ns

Płeć dziecka: dziewczynki vs chłopcy 2,3 –6,1; 10,7 bs

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 5,8 –5,8; 17,4 ns
wyższe vs zawodowe 0,3 –10,0; 10,5 ns

IQ matki (10 pkt) 1,4 –0,8; 3,5 ns
Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 0,7 –7,7; 9,0 ns
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T a b e l a  8 5

Ryzyko względne wystąpienia opóźnienia rozwoju psychomotorycznego w BSID-II 
w 24. miesiącu życia związane z zastosowaniem szczepionki monowalentnej przeciwko 

odrze (wielowymiarowa regresja logistyczna) 

Analizowane czynniki Ryzyko 
względne

95% przedział 
ufności

Istotność 
statystyczna

Szczepionka monowalentna vs nieszczepieni 
do 24. miesiąca życia 0,20 0,02; 2,70 ns

Wykształcenie matki: średnie vs zawodowe 0,71 0,04; 12,96 ns

wyższe vs zawodowe 0,21 0,01; 3,45 ns

Stężenie rtęci we krwi pępowinowej > 0,9 µg/L 
w porównaniu z ≤ 0,9 µg/L 1,80 0,14; 23,2 ns
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omóWienie WynikóW i dySkUSja

Omówienie wyników oraz zalet i ograniczeń badania

Przedmiotem badania było ustalenie wpływu szczepień MMR na występowanie za-
burzeń rozwoju intelektualnego, psychoruchowego oraz zaburzeń zachowania u dzie-
ci w Polsce. Biorąc pod uwagę fakt zróżnicowania historii szczepień badanej kohorty, 
naj istotniejszym celem było porównanie w tym aspekcie bezpieczeństwa szczepionki 
MMR z pojedynczą szczepionką przeciwko odrze. 

Ostatnie kilka lat stanowi okres sprzyjający do prowadzenia w Polsce badań nad prob-
lematyką szczepień MMR, ponieważ do 2004 roku szczepionka ta była stosowana przez 
10 lat tylko jako szczepienie zalecane, a koszt preparatu szczepionkowego pokrywany był 
przez rodziców dziecka. W wyniku takiej strategii szczepień tylko część populacji dzie-
cięcej została uodporniona szczepionką MMR. Pozostałe dzieci zostały zaszczepione sto-
sowaną jako szczepienie obowiązkowe szczepionką monowalentną przeciwko odrze albo 
nie podano im żadnej z wymienionych szczepionek. Tak zróżnicowana pod względem 
historii szczepień populacja dziecięca stanowi o atrakcyjności materiału badawczego, 
dając możliwość porównań MMR w stosunku do szczepionki monowalentnej przeciw-
ko odrze. Takich możliwości nie mieli autorzy badań prowadzonych w ostatnich latach 
w państwach Europy zachodniej czy w Stanach zjednoczonych, gdzie MMR znacznie 
wcześniej została wprowadzona do kalendarzy szczepień i praktycznie od ponad 20 lat 
nie stosuje się tam szczepionki monowalentnej przeciwko odrze [227, 228]. 

Przeprowadzone badanie zostało oparte przede wszystkim na porównaniu obu roz-
patrywanych szczepionek w odniesieniu do ich potencjalnie niekorzystnego wpływu na 
rozwój dzieci. Dzieci z badanej kohorty były mieszkańcami Krakowa – miasta o jednym 
z najniższych wskaźników zaszczepienia w Polsce, co stanowiło o dużym zróżnicowaniu 
grupy pod względem historii szczepień. Część dzieci była szczepiona zgodnie z kalenda-
rzem szczepień, część z opóźnieniami, a pewien odsetek dzieci pozostał niezaszczepio-
ny. Mimo tego zbadanie wpływu szczepienia przeciwko odrze na rozwój dzieci, w po-
równaniu z dziećmi nieszczepionymi, było możliwe w odniesieniu do wcześniejszego 
okresu życia, ponieważ dzieci zaszczepione z dużym opóźnieniem, tzn. po 2. roku życia, 
zostały wykluczone z analizy. Większość dzieci szczepionych z dużym opóźnieniem lub 
nieszczepionych przeciwko odrze miała długoterminowe zwolnienia z tych szczepień. 
z reguły były to przeciwwskazania zgodne z wytycznymi WHO i mogły mieć wpływ 
na rozwój dzieci. Dlatego postanowiono wyłączyć te dzieci z analizy, aby nie obarczać 
wyników trudnym do oceny błędem, wynikającym z niemożności oceny wpływu pew-
nych stanów klinicznych, które były podstawą długoterminowych zwolnień ze szcze-
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pień, na występowanie zaburzeń rozwojowych. Ponadto biorąc pod uwagę potencjalne 
znaczenie czasu ekspozycji dla badanych zależności, ograniczono się do oceny wpływu 
szczepień zastosowanych w 2. roku życia. Jest to okres życia, w którym zdecydowana 
większość dzieci jest w praktyce szczepiona, a zgodnie z wymaganiami programu elimi-
nacji odry i różyczki 95% dzieci w tym wieku powinna być już zaszczepiona pierwszą 
dawką MMR. Drugi rok życia jest objęty szczególnym nadzorem w trakcie programu 
eliminacji odry i różyczki w celu ewaluacji stanu zaszczepienia MMR. Dlatego ważne 
jest przede wszystkim zbadanie działania szczepionki w odniesieniu do najmłodszych 
dzieci, które podlegają szczepieniu. 

Trzeba zaznaczyć, że przedmiotem przeprowadzonego badania nie była kwestia auty-
zmu, chociaż w przypadku tej choroby zostało podważone zaufanie do szczepień MMR. 
Należy mieć nadzieję, że liczba badań, które nie potwierdziły związku szczepionki 
MMR z występowaniem autyzmu, jest już wystarczająca. Przy niskiej zapadalności na 
autyzm, w badaniu prospektywnym obejmującym kohortę z populacji generalnej liczącą 
około 500 dzieci, nie należało się spodziewać wielu przypadków tej choroby. W trakcie 
kilkuletniej obserwacji zdiagnozowano tylko jeden przypadek autyzmu, co odpowiada 
średniej zapadalności na tę chorobę. Natomiast liczebność kohorty była wystarczająca 
do przeprowadzenia obserwacji dynamiki zjawisk zdrowotnych występujących z wyż-
szą częstością w populacji dziecięcej, takich jak zaburzenia rozwoju intelektualnego, 
psychomotorycznego oraz zaburzenia zachowania. 

głównym celem prezentowanego badania było określenie zależności między szcze-
pieniem MMR a występowaniem wczesnych zaburzeń rozwojowych o mniej nasilo-
nym charakterze, co stanowi jego istotną zaletę, ponieważ zakres badań nad działania-
mi ubocznymi szczepionek nie powinien być ograniczany tylko do poważnych stanów 
chorobowych. Problematykę badawczą należało rozszerzać o lżejsze stany chorobowe, 
tak aby również w odniesieniu do nich można było potwierdzić lub wykluczyć możliwe 
związki przyczynowo-skutkowe wynikające ze szczepień. zakres podjętej problematy-
ki badawczej nie jest uwzględniany w badaniach klinicznych nad szczepionkami. Tym 
bardziej na podstawie nadzoru epidemiologicznego nad niepożądanymi odczynami po-
szczepiennymi nie można uzyskać informacji, czy szczepionki wpływają na rozwój 
dzieci. Dlatego chcąc odpowiedzieć na tego rodzaju pytanie, konieczne było podjęcie 
szczegółowego badania epidemiologicznego ukierunkowanego na tę bardzo ważną pro-
blematykę.

Wyniki badania kohortowego przemawiają przeciwko hipotezie Wakefielda, uwzględ-
niają szerszy kontekst rozwojowy dzieci, nieograniczający się tylko do zaburzeń auty-
stycznych. Na podstawie przeprowadzonych testów rozwojowych, we wszystkich ana-
lizach, uzyskano spójne wewnętrznie wyniki potwierdzające brak związku szczepień 
MMR z występowaniem podwyższonego ryzyka zaburzeń rozwojowych u dzieci. Ana-
lizując rozwój dzieci w czasie, na podstawie kolejnych testów nie stwierdzono istot-
nej zależności między uzyskanymi przez dzieci wynikami a rodzajem zastosowanej 
szczepionki. Dzieci szczepione szczepionką MMR wykazywały nawet nieco wyższe 
wskaźniki rozwoju umysłowego w testach BSID-II w 24. i 36. miesiącu życia, podobnie 
w TMK oraz na podstawie kilku skal zachowania dziecka CBCl (istotne statystycznie). 
Nie można oczywiście tych wyników interpretować w ten sposób, że szczepionka MMR 
stanowi jakikolwiek czynnik sprzyjający rozwojowi dzieci. Trudno bowiem łączyć to 
z działaniem szczepionki, ale raczej efekt powiązany jest z oddziaływaniem takich czyn-
ników, jak wykształcenie, poziom inteligencji czy status materialny rodziców dziecka. 
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W okresie, w którym dzieci z badanej kohorty były szczepione przeciwko odrze, szcze-
pionka MMR była preparatem zalecanym, dlatego częściej na ten wariant szczepienia 
(odpłatnego) decydowali się rodzice lepiej wykształceni i zamożniejsi. Szczepionka 
MMR była również chętniej stosowana przez lekarzy w przypadku dzieci, co do których 
nie było żadnych wątpliwości dotyczących ich stanu zdrowia. W odniesieniu do dzieci 
z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi (które jednak nie stanowiły przeciwwskazań 
do szczepień) częściej decydowano się na podanie szczepionki pojedynczej przeciwko 
odrze. Przedstawione uwarunkowania były prawdopodobnie związane z lepszymi wy-
nikami niektórych testów u dzieci szczepionych MMR, ponieważ po standaryzacji na 
potencjalne czynniki zakłócające wpływ MMR okazał się nieistotny statystycznie. 

Przeprowadzone badanie w istotny sposób rozszerza zakres naszej wiedzy na te-
mat bezpieczeństwa szczepień MMR w bardzo ważnym obszarze, jakim jest zdrowy 
rozwój najmłodszych dzieci. Chociaż hipotezom sformułowanym przez Wakefielda 
zaprzeczono wielokrotnie, pozostały pewne wątpliwości co do bezpieczeństwa MMR 
w kategoriach dotyczących rozwoju dzieci [64, 229]. Wyjaśnienie tego problemu 
w szerszym ujęciu niż tylko w odniesieniu do zaburzeń autystycznych jest pierwszym 
tego rodzaju opracowaniem w literaturze światowej, dlatego wnioski z tego badania 
są ostrożne i starannie wyważone. W dostępnych bazach publikacji naukowych nie 
znaleziono prac dotyczących tej problematyki. z jednej strony jest to istotny argument 
przemawiający na korzyść podjętego badania, chociaż z drugiej strony stanowi to 
pewne ograniczenie, ponieważ nie ma możliwości porównania spójności zewnętrznej 
wyników z podobnymi badaniami. Możliwość porównania wyników istnieje jedynie 
w pewnych kategoriach jakościowych i są one zgodne z wynikami innych autorów, 
wykazujących brak związku szczepienia z występowaniem regresji rozwoju u dzieci 
z autyzmem [230]. 

Istotną zaletą prezentowanego badania jest możliwość porównania wyników testów 
rozwojowych dzieci przed podaniem szczepionki MMR (dwa niezależne testy, oceniające 
różne aspekty rozwoju, wykonane w 6. i 12. miesiącu życia) z późniejszymi osiągnięciami 
dzieci po ekspozycji na szczepienie. Po podaniu szczepionki MMR nie dochodziło u dzie-
ci do jakichkolwiek zaburzeń rozwojowych, tak w porównaniu z dziećmi szczepionymi 
tylko przeciwko odrze, jak również w porównaniu z dziećmi nieszczepionymi. Inną zaletą 
przedstawionego badania jest to, że mimo różnorodności przeprowadzonych testów roz-
wojowych wyniki były jednoznaczne. Wiarygodność wyników testów rozwojowych jest 
wysoka ze względu na metodykę wykonywania badań oraz ich rzetelną standaryzację. 
Osoby przeprowadzające testy nie były powiadomione o celu badania, co zapewnia obiek-
tywność interpretacji wyników badań rozwojowych. Ponadto długi (6-letni) okres obser-
wacji rozwoju dzieci zwiększa wiarygodność otrzymanych wyników. Spójność wyników 
nie tylko w odniesieniu do liczby testów, lecz również do długiego okresu obejmującego 
obserwację, ma szczególne znaczenie we wczesnym dzieciństwie, które charakteryzuje się 
dużą indywidualną zmiennością tempa rozwoju. 

z przytoczonych we wstępie badań dotyczących hipotez związanych ze szczepie-
niami MMR wynika, że większość z nich stanowiły badania retrospektywne, klinicz-
no-kontrolne, które nie dają tak dużej mocy wnioskowania jak badanie prospektywne 
kohortowe. Przyjęty plan badania kohortowego obejmował ocenę wielu różnych czynni-
ków, które mogą mieć wpływ na rozwój dzieci. Dysponując szerokim zakresem danych, 
możliwe było uwzględnienie wielu potencjalnych czynników zakłócających, co również 
stanowi istotny dodatni aspekt tego badania. Przy wysokiej spójności wewnętrznej wy-
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ników tak przeprowadzonego badania oraz reprezentatywności materiału dla populacji 
generalnej można sądzić o braku związku między szczepieniem MMR a występowaniem 
zaburzeń rozwojowych, nie tylko u dzieci z badanej kohorty, ale również w odniesieniu 
do populacji generalnej. 

Bardzo istotną zaletą prezentowanego badania jest brak jakiejkolwiek stronniczo-
ści w odniesieniu do konkretnych preparatów szczepionkowych MMR, produkowanych 
przez różnych producentów. Badanie nie było wykonane na zlecenie jakiegokolwiek 
koncernu farmaceutycznego ani nie było sponsorowane przez producenta którejkolwiek 
ze szczepionek. Wszystkie stosowane w analizowanym czasie preparaty MMR (zareje-
strowane w Polsce), pochodzące od różnych producentów, były w badaniu traktowane 
równorzędnie jako fakt szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce. 

Niewielkim ograniczeniem badania jest niski odsetek dzieci nieszczepionych, które 
mogły zostać ujęte w analizie zależności między ekspozycją na szczepienie przeciwko 
odrze (MMR lub szczepionka pojedyncza vs brak szczepienia) a ryzykiem występowania 
zaburzeń rozwojowych. Dlatego możliwe było przeprowadzenie powyższej analizy tylko 
w odniesieniu do młodszych dzieci, na podstawie wyników testów rozwojowych z okresu 
wczesnego dzieciństwa. Jeżeli zastosowanie szczepień przeciwko odrze (zarówno MMR, 
jak i szczepionki monowalentnej) nie wpłynęło na rozwój dzieci w ciągu pierwszych kil-
kunastu miesięcy od ekspozycji na szczepienie, to nie ma raczej podstaw, aby spodziewać 
się negatywnego wpływu tych szczepień w późniejszych okresach życia dziecka.

Trzeba podkreślić, że najważniejszym celem badania było sprawdzenie bezpieczeń-
stwa szczepionki MMR w porównaniu ze szczepionką monowalentną przeciwko odrze, 
w odniesieniu do ich wpływu na rozwój dzieci. gdyby niektóre testy rozwojowe były 
wykonywane więcej razy, to spójność wyników otrzymanych dla większej ich liczby 
z okresów życia dzieci zwiększyłaby siłę badania. Stąd badanie kohortowe jest kontynu-
owane i niektóre testy, przeznaczone również dla starszych dzieci, są lub będą ponownie 
wykonywane, co daje możliwość sprawdzenia badanych zależności również w później-
szym okresie rozwojowym. 

Wyniki badania a aktualne rekomendacje do szczepień MMR

Wyniki przeprowadzonego badania stanowią poparcie dla ogólnie przyjętej strate-
gii szczepień przeciwko odrze i różyczce, która zakłada przy odpowiednim poziomie 
kontroli tych chorób zastępowanie szczepionek monowalentnych preparatami MMR. 
Prowadzenie szczepień masowych przy użyciu szczepionki MMR jest zasadniczym ele-
mentem realizacji programów eliminacji odry i różyczki [231]. Opublikowane w ciągu 
ostatnich 12 lat prace dotyczące badań nad szczepionką MMR i występowaniem za-
burzeń autystycznych, jak również wyniki przedstawionego badania prospektywnego 
kohortowego, stanowią mocny dowód na to, że decyzja nieuwzględniająca argumentów 
ruchów antyszczepionkowych była słuszna [232]. Działalność ruchów antyszczepion-
kowych, domagających się zaniechania szczepień MMR lub przynajmniej powrotu do 
szczepionek monowalentnych, spowodowała pogorszenie się wskaźników zaszczepie-
nia w wielu krajach europejskich [233]. Mimo nacisków WHO nie wycofała swojej 
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rekomendacji dla szczepionki MMR i programy eliminacji odry i różyczki, chociaż 
z pewnymi trudnościami, nadal są kontynuowane i oparte na masowych szczepieniach 
tym preparatem [234]. Stosowanie szczepionki MMR pozwoli nie tylko na eliminację 
odry i różyczki, lecz również świnki. Dlatego jeżeli MMR nie stanowi większego ryzyka 
w zakresie bezpieczeństwa szczepień w porównaniu z preparatami monowalentnymi, to 
przyjęta strategia szczepień powinna być kontynuowana.

Wyniki badania są kolejnym dowodem na to, że szczepionki skojarzone nie stanowią 
istotnego ryzyka zdrowotnego dla osoby szczepionej, w porównaniu z sumarycznym 
ryzykiem szczepień preparatami pojedynczymi, dla osiągnięcia tego samego efektu uod-
pornienia. Uwaga ta nie dotyczy tylko szczepień przeciwko odrze, śwince i różyczce, 
lecz również innych preparatów szczepionkowych [103, 120, 235, 236]. Coraz większy 
zakres możliwości sztucznego uodpornienia wymaga modyfikacji programów szcze-
pień. Na przykład szczepionki pojedyncze zastępowane są coraz częściej preparatami 
skojarzonymi, co nie tylko skutkuje szybkim uodpornieniem przeciwko wielu choro-
bom, ale również ma istotny wymiar ekonomiczny (ograniczenie liczby wizyt w punkcie 
szczepień, mniejsze zużycie sprzętu do iniekcji, niższe koszty transportu szczepionek 
oraz utylizacji odpadów medycznych) [237–239]. To nowe podejście do strategii szcze-
pień z zastosowaniem wysoko skojarzonych szczepionek ma również znaczenie dla 
społecznej akceptacji szczepień między innymi z powodu ograniczenia liczby iniekcji 
[240–243].

Przewaga żywej szczepionki MMR dla uodpornienia przeciwko trzem chorobom 
jednocześnie wynika również z tego, że jeśli są stosowane żywe szczepionki oddzielnie, 
to należy zachować minimalny 4-tygodniowy odstęp między ich podaniem [244]. Stąd 
rozłożenie szczepienia pojedynczymi preparatami zajęłoby co najmniej 2 miesiące przy 
założeniu, że szczepienia zostałyby wykonane w sposób planowy. Szczepienia MMR 
zgodnie z kalendarzem szczepień są wykonywane od 13. miesiąca życia, czyli w okresie, 
kiedy zaczyna się wzmożona zapadalność dzieci na choroby infekcyjne. Jeśli nawet nie 
są one w większości przeciwwskazaniami do szczepień, to w praktyce powodują prze-
suwanie terminu szczepienia do czasu ustąpienia infekcji. Jest to dodatkowy argument 
przeciwko rozłożeniu szczepień MMR na pojedyncze szczepionki, ponieważ w praktyce 
doprowadziłoby to do istotnych opóźnień w nabyciu odporności, co z kolei powodowa-
łoby zachorowania u dzieci, które utraciły w tym czasie bierne uodpornienie uzyskane 
od matki [144]. W toku realizacji programów eliminacji odry i różyczki nie można do-
puścić do takiej sytuacji [245]. 

Znaczenie badania dla akceptacji szczepień 

Po rozszerzeniu programu eliminacji odry o eliminację różyczki szczepionka do 
jego realizacji została rekomendowana przez WHO. Państwa członkowskie Regionu 
Europejskiego WHO zostały zobowiązane do wycofania szczepionek monowalent-
nych przeciwko odrze, śwince lub różyczce i wprowadzenia szczepionki potrójnej 
MMR [93, 246]. W Polsce do obowiązkowego kalendarza szczepień wprowadzono 
MMR w 2004 roku i decyzja co do zakupu rodzaju preparatu dotyczy tylko wyboru 
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jego producenta. Producent szczepionki ma istotne znaczenie dla akceptacji szczepień. 
W przypadku szczepionek wprowadzonych do obrotu, mimo iż mają one udowodnio-
ną w badaniach klinicznych odpowiednią skuteczność i profil bezpieczeństwa, firmy 
farmaceutyczne starają się dla celów marketingowych wykazywać w dalszych bada-
niach przewagę jednych preparatów nad drugimi [247–249]. W przypadku przeprowa-
dzonego badania kohortowego uzyskane wyniki odnoszą się ogólnie do szczepionek 
MMR zarejestrowanych w Polsce. Dlatego pozytywne wnioski z obiektywnego ba-
dania, przeprowadzonego bynajmniej nie dla celów marketingowych, mogą mieć po-
tencjalny wpływ na akceptację wszystkich preparatów MMR, niezależnie od rodzaju 
producenta.

W odniesieniu do programu eliminacji odry i różyczki szczególnym obiektem za-
interesowań jest bezpieczeństwo szczepień MMR, chociaż zagadnienie to ma szerszy 
wymiar i jest powiązane z innymi szczepieniami. Problemy z realizacją szczepień 
rzadko dotyczą pojedynczych preparatów szczepionkowych [250–253]. Częściej są to 
trudności wynikające ze złożonych uwarunkowań politycznych, kulturowych, ekono-
micznych czy organizacyjnych oraz społecznej akceptacji szczepień w znaczeniu ogól-
nym [254–259]. Niska społeczna akceptacja niektórych preparatów szczepionkowych 
może mieć pośrednio niekorzystny wpływ na kształtowanie się zaufania do szczepień 
MMR i odwrotnie [260–262]. Dlatego wyniki przeprowadzonego badania, potwierdza-
jące bezpieczeństwo szczepionki MMR w zakresie jej wpływu na rozwój dzieci, mogą 
mieć pośredni wpływ również na kształtowanie pozytywnych postaw wobec innych 
rodzajów szczepień. Jeżeli stwierdzamy długofalowe negatywne trendy w realizacji 
szczepień, to z reguły nie odnoszą się one tylko do pojedynczych chorób, lecz doty-
czą całego programu szczepień [263–267]. Mimo pewnych wyjątków reguła ta została 
zauważona przez ekspertów opracowujących program eliminacji odry i różyczki dla 
Europejskiego Regionu WHO. W pierwotnym planie skupiono się tylko na znaczeniu 
szczepień przeciwko odrze i różyczce. Jednak później, przy okazji weryfikacji progra-
mu, zwrócono większą uwagę na całościowe podejście do bezpieczeństwa i akceptacji 
wszystkich szczepień [268]. 

Akceptacja szczepień wiąże się coraz bardziej z kwestią zadawanego dzieciom 
bólu podczas parenteralnego podawania preparatu, co przy rozbudowanych obecnie 
kalendarzach szczepień nabiera istotnego znaczenia [269–271]. zrozumiałe jest więc 
dążenie do produkcji coraz bardziej skojarzonych preparatów szczepionkowych, co 
doprowadziło w ostatnich latach do rejestracji w Stanach zjednoczonych szczepionki 
tetrawalentnej MMRV – dodatkowo z wirusem ospy wietrznej [92, 272]. W odniesie-
niu do tego samego rodzaju szczepionek, ale pochodzących od różnych producentów, 
prowadzone są badania eksperymentalne, w celu określenia stopnia odczuwania bólu 
po podaniu szczepionki. Takie badania porównawcze były przeprowadzone również 
w przypadku szczepionek MMR [273, 274]. Możliwość wyeliminowania bólu przy 
podawaniu szczepionki oraz ułatwienie sposobu jej podawania leży u podstaw trwa-
jących badań nad żywymi szczepionkami donosowymi [275–277]. Biorąc pod uwagę 
fakt, że udało się to w przypadku atenuowanej szczepionki przeciwko grypie, praw-
dopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w stosunku do innych szczepionek wirusowych 
jest wysokie. Byłoby to przełomem w profilaktyce niektórych chorób zakaźnych, 
zwłaszcza w rejonach świata, które nie wdrożyły jeszcze intensywnych działań w tym 
zakresie. Jednak dopóki nie mamy szczepionek donosowych, to wszystkie argumenty, 
łącznie z tymi, które pochodzą z przeprowadzonego badania (świadczące na korzyść 
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szczepionki MMR w porównaniu z preparatami monowalentnymi), powinny wpływać 
na poprawę akceptacji tych szczepień, pozwalając na ograniczenie zadawanego dzie-
ciom bólu.

Kolejną kwestią związaną z akceptacją szczepień jest ograniczenie liczby wizyt 
w punkcie szczepień, koniecznych do uzyskania właściwego zakresu uodpornienia. 
Jeżeli nie można tego osiągnąć przez skojarzenie szczepionek przeciwko wielu cho-
robom w jednym preparacie, to powinno się zmierzać do jednoczesnego podawania 
różnych szczepionek [278, 279]. Ma to ogromne znaczenie przy stale rozbudowywa-
nych programach szczepień dla najmłodszych dzieci oraz przy konieczności szybkie-
go uodpornienia osób wyjeżdżających za granicę [280]. W odniesieniu do znanych od 
dawna szczepionek (takich jak MMR), których skuteczność i profil bezpieczeństwa 
zostały opracowane wiele lat temu, prowadzone są badania eksperymentalne wraz z po-
jawieniem się nowych preparatów szczepionkowych. Badania te mają na celu ustalenie 
możliwości jednoczesnego podawania znanych i nowych szczepionek. Ustalono na ich 
podstawie, że szczepionkę MMR można podawać jednocześnie z innymi szczepion-
kami pod warunkiem, że będą one podane w różne miejsca ciała [281–286]. Wyniki 
badania kohortowego przemawiają na korzyść takiej strategii, co może mieć wpływ na 
akceptację jednoczesnego podawania różnych szczepionek, ułatwiając realizację roz-
budowanych programów szczepień.

Mimo iż skuteczność szczepionki MMR, w zależności od wieku dziecka, w którym 
została podana, określono już w początkowej fazie wprowadzania jej do obrotu, to na-
dal istnieje potrzeba badań w tym zakresie [287, 288]. Aktualnie w wielu krajach dzie-
ci w większości rodzą te kobiety, które uzyskały już sztuczną odporność przeciwko 
odrze. Ponieważ odporność humoralna po szczepieniu pozostaje na niższym poziomie, 
niż po uodpornieniu naturalnym, dzieci urodzone przez kobiety uodpornione sztucznie 
mają w konsekwencji nieco niższe poziomy przeciwciał przeciwko odrze, co w kon-
sekwencji powoduje ich wcześniejsze zanikanie z organizmu niemowlęcia [289–291]. 
Ta nowa sytuacja, w porównaniu z początkowym okresem wprowadzania szczepień 
przeciwko odrze, może wymagać modyfikacji kalendarza szczepień w odniesieniu do 
terminu ich rozpoczynania u najmłodszych dzieci [247, 292–294]. Obecnie prowa-
dzone są badania skuteczności szczepień MMR w zależności od wieku zastosowa-
nia szczepionki w populacjach charakteryzujących się różną intensywnością szcze-
pień masowych przeciwko odrze w przeszłości [295–298]. gdyby potwierdziła się 
konieczność wcześniejszego wprowadzania szczepień MMR u młodszych dzieci, niż 
to jest obecnie, może się to przyczynić do zwiększenia wątpliwości co do ich bezpie-
czeństwa. W przypadku zmiany zaleceń obniżających wiek rozpoczynania szczepień 
MMR wyniki przeprowadzonego badania mogłyby stanowić istotną argumentację na 
rzecz bezpieczeństwa tej szczepionki, wpływając na akceptację nowej strategii uod-
pornienia. Jednak dla pewności należałoby w takiej sytuacji przeprowadzić podobne 
badanie, uwzględniające wcześniejsze podanie szczepionki MMR (zgodne z nowymi 
rekomendacjami), ponieważ czas ekspozycji może mieć istotne znaczenie dla rozwoju 
dzieci. 
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Zastosowanie wyników badania do kształtowania postaw wobec szczepień

W państwach, w których do szczepień masowych stosowana jest od wielu lat szcze-
pionka MMR, uzyskano dzięki tej metodzie znaczącą poprawę sytuacji epidemiolo-
gicznej odry, świnki i różyczki [299, 300]. W wielu krajach osiągnięto już nawet elimi-
nację odry i bliska jest perspektywa eliminacji różyczki [301]. Do kontynuacji działań 
przeciwepidemicznych na tym etapie ich realizacji konieczna jest wysoka akceptacja 
szczepień przez społeczeństwo, do czego skłania wysoki poziom bezpieczeństwa pre-
paratów szczepionkowych [302–304]. Stąd wszystkie wątpliwości w tym zakresie po-
winny być poddane skrupulatnej weryfikacji. Nie znaczy to jednak, że należy ulegać 
zbyt łatwo wszystkim zarzutom ruchów antyszczepionkowych i w każdym przypadku 
podejmować badania naukowe w celu ich odparcia [305]. Działania ruchów antyszcze-
pionkowych są często oparte na niczym niepopartych zarzutach, których nie ma sen-
su poddawać weryfikacji w badaniach naukowych. Przytoczone powyżej możliwości 
wpływu przeprowadzonego badania kohortowego na akceptację szczepień stanowią 
o pewnym korzystnym jego potencjale, który może być wykorzystany dzięki właści-
wemu przekazowi informacji o jego wynikach. Należy mieć świadomość, jak ważna 
jest ostrożność w formułowaniu wniosków na podstawie pionierskich badań i jaka 
odpowiedzialność spoczywa na pracownikach naukowych, z uwagi na konsekwen-
cje praktyczne przekazanych społeczeństwu informacji o bezpieczeństwie szczepień. 
Po opublikowaniu pracy Wakefielda obniżyły się poziomy zaszczepienia szczepionką 
MMR w wielu krajach, co doprowadziło do wystąpienia epidemii wyrównawczych. 
Mimo publikacji wielu prac zaprzeczających istnieniu związku między MMR a wy-
stępowaniem zaburzeń autystycznych nadal w wielu środowiskach trudno odbudować 
zaufanie do tych szczepień [306, 307]. 

W przypadku prezentowanego badania, którego wyniki świadczą pozytywnie 
o bezpieczeństwie szczepionki MMR, nie ma ryzyka jego negatywnego oddziaływa-
nia na kształtowanie postaw wobec szczepień. Istotnym problemem pozostaje fakt, 
że negatywne opinie wynikające z badań łatwiej przedostają się do społeczeństwa 
niż wnioski z badań świadczących o pozytywnym znaczeniu szczepień [15, 39, 308]. 
Konsekwencje publikacji Wakefielda stanowią przykład tego, jakie szkody w społecz-
nej akceptacji szczepień może wywołać źle przeprowadzone badanie, które zostało 
szeroko rozpropagowane przez media [309]. Powinno to uświadomić pracownikom 
nauki olbrzymią odpowiedzialność, jaka spoczywa na nich przy prowadzeniu badań 
[310]. Badania epidemiologiczne są nieodzowne do prawidłowej realizacji programu 
eliminacji odry i różyczki, ale jeżeli będą nierzetelnie prowadzone, mogą spowodo-
wać trudne do odrobienia opóźnienia lub nawet doprowadzić do niepowodzenia pro-
gramu [311]. 

Eksperci zajmujący się wakcynologią coraz wyraźniej podnoszą potrzebę nie tylko 
prowadzenia badań dotyczących szczepień, ale przede wszystkim konieczność szybkie-
go przekazywania zrozumiałych informacji, uzyskanych na ich podstawie, pracownikom 
medycznym i innym osobom zainteresowanym tą tematyką [312–315]. Ustalone zostały 
już pewne formy przekazu w trosce o propagowanie rzetelnej wiedzy o szczepieniach, 
które – choć mają służyć realizacji programu eliminacji odry i różyczki – są przydatne 
szczepieniom w szerokim zakresie (Europejski Tydzień Szczepień, międzynarodowa 
sieć internetowa) [316–319].
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Należy wyrazić nadzieję, że wyniki przeprowadzonego badania przyczynią się do 
poszerzenia zakresu wiedzy o szczepieniach, która zostanie we właściwy sposób prze-
kazana osobom zainteresowanym tą tematyką.

W opinii pacjentów największym autorytetem w dziedzinie wakcynologii są lekarze 
podstawowej opieki medycznej, kwalifikujący do szczepień. Stanowią oni najważniejszą 
grupę docelową, której powinna być dostarczana rzetelna i aktualna wiedza na temat szcze-
pień [307, 320]. z kolei lekarze wiedzę tę powinni w odpowiedni sposób przekazywać swo-
im pacjentom, tak aby wpływać pozytywnie na ich postawę wobec szczepień [302–304, 
317, 321]. Wyniki przeprowadzonego badania powinny być wykorzystane praktycznie nie 
tylko na konferencjach naukowych, lecz przede wszystkim podczas szkoleń świadczenio-
dawców w celu pogłębiania ich wiedzy na temat bezpieczeństwa szczepień. 

Nie tylko lekarze powinni być zaangażowani w kształtowanie pozytywnych postaw 
wobec szczepień [305, 322, 323]. Duża odpowiedzialność spoczywa również w tym 
zakresie na mediach [324].

Mimo licznych badań, które jednoznacznie wykazują przewagę korzyści ze szczepień 
nad działaniami ubocznymi, nadal istnieją pewne grupy społeczne, bardzo odporne na na-
ukową argumentację [325–328]. Do pewnych grup religijnych i etnicznych nie przema-
wiają żadne racjonalne argumenty, dlatego badania epidemiologiczne w tym przypadku 
nie są w stanie wpłynąć na zmianę postaw wobec szczepień [329, 330]. Pozostawienie tych 
grup bez uodpornienia przeciwko odrze i różyczce może stanowić poważne utrudnienie 
w osiągnięciu eliminacji tych chorób [331–334]. Nie znaczy to, że należy uznać porażkę 
w tym zakresie za sytuację, która nie może w przyszłości podlegać pewnym zmianom. 
Pozytywne wnioski płynące z badań naukowych, odpowiednio przekazane, może kiedyś 
pozwolą na przełamanie niechęci do szczepień również tych grup społecznych, które jesz-
cze dzisiaj trudno jest przekonać do tej metody profilaktyki.

Znaczenie badań epidemiologicznych dla osiągnięcia eliminacji odry i różyczki

Jak wynika z aktualnych analiz, jeszcze wiele zadań zostało do wykonania, aby 
osiągnąć eliminację odry i różyczki w Regionie Europejskim WHO. Jest to jednak cel 
osiągalny, biorąc pod uwagę sytuację w państwach, które utrzymują wysokie wskaźniki 
zaszczepienia [335]. Jednakże zbyt niski poziom zaszczepienia na terenie większości 
pozostałych państw stwarza warunki do kontynuacji transmisji wirusów w populacji. 
Stwarza to nadal zagrożenie pojawienia się epidemii odry i różyczki w przyszłości, co 
może opóźnić osiągnięcie eliminacji tych chorób [336]. Według oceny WHO zasadniczą 
przyczyną opóźnień w realizacji programu jest brak akceptacji szczepień MMR, który 
ma różne uwarunkowania w zależności od państw, których dotyczy [337]. Bez odbudo-
wania utraconego zaufania do szczepień nie będzie możliwe odwrócenie spadkowych 
trendów poziomu zaszczepienia, notowanych na niektórych terenach [338, 339].

znaczenie badań epidemiologicznych dla powodzenia programu eliminacji odry i ró-
życzki jest trudne do przecenienia. Jednakże wpływ badań dotyczących bezpieczeństwa 
szczepień na realizację programu będzie uzależniony od przepływu informacji na te-
mat uzyskanych wyników [340]. Jeśli tego rodzaju badania nie będą miały możliwości 
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oddziaływania na kształtowanie pozytywnych postaw społeczeństwa wobec szczepień, 
to ich znaczenie dla progresji programu eliminacji odry i różyczki będzie znikome. Je-
żeli przepływ wynikających z badań informacji ograniczy się wyłącznie do środowisk 
naukowych, to będą one stanowiły jedynie kolejne potwierdzenie słuszności kontynu-
owania programu przy zastosowaniu szczepionki MMR, ale bez znaczenia dla jego po-
wodzenia.

Wyniki prezentowanego badania przemawiają na korzyść bezpieczeństwa szczepion-
ki MMR w szerszym zakresie, w porównaniu z badaniami innych autorów. Szczepionka 
ta nie tylko nie ma związku z występowaniem autyzmu u dzieci, lecz również nie wpły-
wa na występowanie innych zaburzeń rozwojowych. Badanie może odegrać istotną rolę 
w odbudowaniu utraconego zaufania do szczepień MMR, zwiększając zakres wiedzy 
o bezpieczeństwie szczepień, opartej na dowodach naukowych. Wymierne rezultaty tego 
rodzaju badań są uzależnione od rzetelnego przekazu informacji na temat zarówno ko-
rzyści, jak i ryzyka związanego ze szczepieniami [341–345].
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Wnioski

1. Przeprowadzone badanie prospektywne kohortowe potwierdziło brak związku 
między szczepieniami skojarzoną szczepionką MMR a występowaniem zaburzeń roz-
woju umysłowego i psychomotorycznego oraz zaburzeń zachowania u dzieci.

2. Badanie wykazało też brak powyższych związków w odniesieniu do szczepień 
monowalentną szczepionką przeciwko odrze. 

3. Wyniki badania potwierdzają słuszność utrzymania rekomendacji dla szczepionki 
MMR w celu osiągnięcia eliminacji odry i różyczki.

4. Wyniki badania mogą mieć praktyczne zastosowanie w kształtowaniu pozytyw-
nych postaw w odniesieniu do szczepień szczepionką MMR, co ułatwi ich terminową 
realizację oraz przyczyni się do eliminacji odry i różyczki nie tylko w Polsce, ale rów-
nież w innych regionach świata.
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StreSzczenie

Wstęp

W państwach rozwiniętych realizujących program eliminacji odry i różyczki nie ma 
już większych trudności organizacyjnych, które stałyby na przeszkodzie w osiągnię-
ciu wysokich wskaźników zaszczepienia przeciwko tym chorobom. W przypadku re-
komendowanej do realizacji programu szczepionki skojarzonej przeciwko odrze, świn-
ce i różyczce (MMR) nie jest kwestionowana jej skuteczność, udowodniona nie tylko 
w aspekcie indywidualnej odporności poszczepiennej, lecz również w odniesieniu do 
odporności zbiorowiskowej. Kwestią pozostającą do rozwiązania dla uzyskania wyso-
kiej akceptacji tych szczepień jest przekonanie społeczeństwa o ich wysokim poziomie 
bezpieczeństwa. 

zaufanie do szczepionki MMR zostało podważone w aspekcie jej niekorzystnego 
wpływu na rozwój dzieci ze względu na hipotezę o związku tych szczepień ze zwięk-
szonym ryzykiem występowania autyzmu u dzieci. Mimo iż hipoteza ta nie znalazła 
poparcia w badaniach naukowych, została szeroko rozpowszechniona przez ruchy anty-
szczepionkowe, doprowadzając w wielu krajach do obniżenia wskaźników zaszczepie-
nia. W ostatnich latach zagadnienia związane z bezpieczeństwem szczepień MMR sta-
nowią ważną sferę zainteresowania różnych grup społecznych. Dlatego wiedząc już (na 
podstawie licznych badań), że szczepionka nie wywołuje autyzmu, należy sprawdzić, 
czy oddziałuje w inny niekorzystny sposób na rozwój intelektualny i psychomotoryczny 
dzieci oraz na występowanie zaburzeń zachowania.

Cele badania

Celem badania była weryfikacja stawianej hipotezy, że szczepienia MMR wykazują 
związek z osiąganiem przez dzieci gorszych wyników w testach rozwojowych, przepro-
wadzonych w ciągu kilku lat po szczepieniu. Ponadto dysponując populacją do badań 
zróżnicowaną pod względem historii szczepień – dzieci szczepione MMR, szczepione 
szczepionką monowalentną przeciwko odrze oraz nieszczepione – postanowiono zbadać 
bezpieczeństwo szczepionki MMR w porównaniu ze szczepionką monowalentną prze-
ciwko odrze, w odniesieniu do jej oddziaływania na rozwój dzieci. Postawiono hipotezę, 
że szczepionka MMR wykazuje silniejszy negatywny wpływ na rozwój intelektualny 
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i psychomotoryczny oraz na występowanie zaburzeń zachowania u dzieci w porównaniu 
ze szczepionką monowalentną przeciwko odrze. 

Badana populacja i metody przeprowadzonego badania

Badaną populację stanowiło 505 dzieci, poddanych wieloletniej obserwacji w celu 
określenia ich podatności na wybrane czynniki środowiskowe. Rekrutacja do badań 
obejmująca kobiety w ciąży trwała od 2000 do 2003 roku. Dzieci uczestniczące w ba-
daniu prospektywnym kohortowym, które jest kontynuowane, były poddane obserwa-
cji przez cały okres dzieciństwa. Podczas badania uzyskano wiele danych dotyczących 
narażenia środowiskowego w okresie prenatalnym i postnatalnym, które uwzględniono 
w analizie jako potencjalne czynniki zakłócające oraz wyniki dotyczące rozwoju i stanu 
zdrowia dzieci. W analizie jako zasadnicze dane posłużyły wyniki testów rozwojowych, 
przeprowadzonych u dzieci w wieku 6–72 miesięcy (przed ekspozycją i po ekspozycji 
na szczepienie) oraz informacje o historii szczepień przeciwko odrze (MMR lub szcze-
pionka monowalentna). Dane dotyczące historii szczepień zbierano bezpośrednio z do-
kumentacji medycznej dzieci uczestniczących w badaniu. W analizie wykorzystano dane 
dotyczące szczepień przeciwko odrze, jeżeli zostały one wykonane u dzieci w 2. roku 
życia, tzn. w okresie, w którym zdecydowana większość dzieci była poddana szczepie-
niom (zgodnie z kalendarzem szczepień). Uzyskane wyniki oceniające rozwój (na pod-
stawie przeprowadzonych testów) zostały wykorzystane do analizy zależności między 
ekspozycją na szczepienie MMR a występowaniem zaburzeń rozwojowych u dzieci. 

Wyniki

Badanie nie wykazało szkodliwego wpływu szczepienia MMR na rozwój dzieci 
w badanej populacji. Wręcz przeciwnie, dzieci szczepione MMR miały statystycznie 
istotnie wyższy wskaźnik rozwoju umysłowego na podstawie testu BSID-II, w porów-
naniu z dziećmi szczepionymi szczepionką monowalentną przeciwko odrze w 24. mie-
siącu (101,9 ± 13,2 vs 96,0 ± 13,9) i 36. miesiącu życia (103,8 ± 10,2 vs 97,2 ± 11,2). 
Po standaryzacji na płeć, wykształcenie matki i jej iloraz inteligencji oraz poziom rtęci 
we krwi pępowinowej ryzyko względne wystąpienia opóźnień rozwojowych dla dzieci 
szczepionych MMR było znacząco niższe w porównaniu ze szczepionymi szczepionką 
monowalentną i wynosiło w 24. miesiącu życia 0,13 (95% PU: 0,03–0,61), a w 36. 
miesiącu życia 0,15 (95% PU: 0,03–0,80). Podobnie wyniki testu Ravena były wyższe 
dla dzieci szczepionych MMR (22,2 ± 4,2 vs 21,0 ± 4,8). W tym teście ryzyko gorszego 
wyniku w grupie zaszczepionej MMR wynosiło jedynie 20% ryzyka dla dzieci szczepio-
nych szczepionką monowalentną i było istotne statystycznie (ryzyko względne = 0,20; 
95% PU: 0,05–0,83). Pozostałe testy nie wykazały żadnych istotnych różnic poziomu 
rozwoju dzieci w zależności od rodzaju zastosowanej szczepionki.
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Wnioski

1. Przeprowadzone badanie prospektywne kohortowe potwierdziło brak związku 
między szczepieniami skojarzoną szczepionką MMR a występowaniem zaburzeń roz-
woju umysłowego i psychomotorycznego oraz zaburzeń zachowania u dzieci.

2. Badanie wykazało też brak powyższych związków w odniesieniu do szczepień 
monowalentną szczepionką przeciwko odrze. 

3. Wyniki badania potwierdzają słuszność utrzymania rekomendacji dla szczepionki 
MMR w celu osiągnięcia eliminacji odry i różyczki.

4. Wyniki badania mogą mieć praktyczne zastosowanie w kształtowaniu pozytyw-
nych postaw w odniesieniu do szczepień szczepionką MMR, co ułatwi ich terminową 
realizację oraz przyczyni się do eliminacji odry i różyczki nie tylko w Polsce, lecz rów-
nież w innych regionach świata.
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