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Jan Kostrzewski

OCENA SZCZEPIONEK I SKUTECZNOŚCI SZCZEPIEŃ 

PRZECIW DUROWI BRZUSZNEMU

I. UZASADNIENIE, PLAN I ORGANIZACJA BADAN *

Sytuacja epidemiczna duru brzusznego w Polsce ulega stałej poprawie 
od czasu ostatniej wojny. Średnia zapadalność (mediana) za lata 1955— 
1961 (16 na 100 000) jest trzykrotnie niższa niż w latach 1932— 1938 (49,5 
na 100 000). W ciągu ostatniego dziesięciolecia, od roku 1951 do 1960, 
zapadalność na dur brzuszny obniżyła się dwukrotnie, zaś umieralność 
siedemnastokrotnde (tabela I). Mimo tej poprawy sytuacja epidemiczna 
Polski jest nadal niekorzystna w porównaniu z krajami sąsiadującymi, 
a zapadalność u nas przekracza mniej więcej dwukrotnie zapadalność 
Czechosłowacji, Węgier i Niemieckiej Republiki Demokratycznej (tabe
la II) a prawdę dziesięciokrotnie zapadalność Bułgarii.

Walka o obniżenie liczby zachorowań na dur brzuszny w Polsce polega 
na masowych szczepieniach ochronnych, na wykrywaniu nosicieli i od
suwaniu ich od zajęć, przy wykonywaniu których mogliby stanowić za
grożenie epidemiczne, na możliwie wczesnym wykrywaniu chorych ii po
dejmowaniu czynności przeciwepidemicznych oraz na żmudnej pracy 
zmierzającej do poprawy stanu sanitarnego kraju i wyrobienia nawyków 
higienicznych wśród ludności. Dwa czynniki wymienione na końcu po
siadają rozstrzygające znaczenie w zwalczaniu duru brzusznego. Bardzo 
trudno jednak o uzyskanie wyników na tym polu, wymaga to dużych na
kładów pieniężnych i długich lat pracy nad społeczeństwem. Mimo sta
rań i wysiłków służby sanitarno-przeaiwepidemicznej osiągnięcia na polu 
walki o podniesienie stanu sanitarnego kraju są ciągle jeszcze niezadowa
lające. Postęp w tej dziedzinie zależy jednak tylkfo częściowo od służby 
zdrowia. Pełną natomiast możliwością działania rozporządza służba zdro
wia w dziedzinie szczepień ochronnych, wykrywania i likwidacji źródeł 
i dróg zakażenia. A zatem ocena skuteczności właśnie tych sposobów wal
ki z durem brzusznym posiada dla nas szczególne znaczenie.
• Od lipca 1947 roku obowiązuje w Polsce zarządzenie o przymusowych 
szczepieniach przeciw durowi brzusznemu osób w wieku od 5 do 60 lat 
na terenach corocznie wyznaczanych do szczepień w zależności od sy
tuacji epidemicznej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11. VII. 
1947 r. Dz. U. R. P. Nr 54/47, poz. 294). W poszczególnych wojewódz
twach różnie interpretowano ii realizowano rozporządzenie Ministra Zdro
wia o przymusowych szczepieniach przeciw durowi brzusznemu. W jed
nych organizowano coroczne szczepienia we wszystkich powiatach i mia
stach bez względu na sytuację epidemiczną, w innych typowano do szcze
pień powiaty o najwyższej zapadalności na dur brzuszny, a jeszcze w dn-

* Praca częściowo dotowana przez Polską Akademię Nauk oraz Światową Orga

nizację Zdrowia.
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T a b e l a  I 

Dur brzuszny w Polsce 

Zachorowania i zgony w latach 1931—1938 oraz 1951— 1961

Źródło: Rapport Epidemiologique Annuell (1931— 1938) oraz materiały statystyczne 

Departamentu Sanitarno-Epidemiologicznego Ministerstwa Zdrowia i O. S.

T a b e l a  II

Dur brzuszny w Polsce i w niektórych krajach europejskich w latach 1955— 1961

nych organizowano szczepienia tylko na terenach endemicznych, sta
nowiących ograniczone części powiatów lub wybrane grupy ludności. 
W latach 1955— 1960, zgodnie z zaleceniem Departamentu Sanitarno- 
-Epidemiologicznego, najczęściej wyznaczano do szczepień powiaty i mia
sta, w których zapadalność na dur brzuszny wynosiła 10 na 100 000 
mieszkańców i więcej.



W całym kraju szczepiono w ostatnich latach około 10 milionów osób 
rocznie (1955 r. — 9 390 tys., 1959 r. — 9 134 tys., 1960 r. — 10 718 tys.). 
Szacunkowy koszt szczepienia jednej osoby wynosił średnio około 1 zł, 
a więc koszt rocznej akcji szczepień ochronnych wynosił co najmniej 
10 milionów złotych. W ocenie kosztów szczepień nie uwzględniono skut
ków gospodarczych wynikających z ograniczenia zdolności do pracy osób 
szczepionych, spowodowanego odczynami poszczepiennymi, oraz zabu
rzeń życia społecznego i gospodarczego, spowodowanych masową akcją 
szczepień.

Epidemiologiczna ocena wyników masowych szczepień napotykała na 
trudności. Z analizy dokonanej w mku 1954 wynikało, że obniżenie za
padalności na dur brzuszny, obserwowane w Polsce w latach 1946— 1949, 
dotyczyło głównie ludności w wieku 20 do 50 lat a w mniejszym stopniu 
dzieci i młodzieży w wieku 10 do 20 lat. Natomiast wśród małych dzieci, 
do 10. roku życia, zapadalność nawet wzrastała (7). W latach 1951— 1960 
przy stopniowo obniżającej się ogólnej zapadalności obserwowano sto
sunkowo wysoką zapadalność wśród dzieci w wieku do 10 lat.

Doszukując się więc wpływu masowych szczepień na rozwój sytuacji 
epidemicznej duru brzusznego w Polsce, należało wnioskować, że powo
dowały one obniżenie zapadalności wśród młodzieży i dorosłych, ale wy
wierały przypuszczalnie słaby wpływ na obniżenie liczby zachorowań 
wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jest to godne zastano
wienia, tym bardziej, że szczepienia wśród dzieci szkolnych przebiegały 
na ogół sprawniej niż w innych grupach ludności. Analiza zachorowań na 
dur brzuszny w zależności od szczepień w dużych epidemiach, jak w Ło
dzi i Zgierzu w 1950 r. (9), w Krakowie w 1957 r. (1) nie dostarczyły do
wodów skuteczności szczepień przeciwdurowych przeprowadzonych w cią
gu 1 do 3 lat przed wybuchem epidemii.

Spostrzeżenia te pozostawały w sprzeczności z wnioskami wypływają
cymi z licznych publikacji, świadczących o wysokiej skuteczności szcze
pień przeciw durowi brzusznemu a w szczególności z wynikami badań 
Brytyjskiego Komitetu Przeciwdurowego z 1913 r. (4), z pracą Grzego
rzewskiego o wynikach szczepień w Warszawie w latach 1940— 1943 (5), 
a ostatnio z pracami Jugosłowiańskiej Komisji Durowej ogłoszonymi 
w 1957 r. (12). Rozbieżności te pogłębiał fakt, że dwa kraje Bułgaria i Ja
ponia, które podobnie jak Polska wprowadziły masowe szczepienia ludno
ści przeciw durowi brzusznemu po drugiej wojnie światowej, uzyskały 
wybitne obniżenie zapadalności na dur brzuszny. W latach 1955— 1959 
zapadalność na dur brzuszny w tych krajach była 5 do 10 razy niższa niż 
w Polsce, mimo że ich warunki sanitarne prawdopodobnie nie odbiegały 
wiele od warunków Polski, a sytuacja epidemiczna innych chorób zakaź
nych, w których zakażenie pokarmowe posiada decydujące znaczenie (np. 
czerwonka), była znacznie gorsza niż u nas.

Wobec tych faktów zrodziły się wątpliwości, czy szczepionka endotok- 
syczna Grasseta— Slopka stosowana w Polsce do masowych szczepień 
ludności od roku 1947 posiada dostateczną moc uodporniającą oraz czy 
system jednorazowych corocznych szczepień stosowany u nas jest wła
ściwy.

Jak trudno dać odpowiedź na postawione pytania, świadczą materiały 
konferencji zwołanej przez Światową Organizację Zdrowia w Rabacie 
(1959 r.) oraz techniczna dyskusja poświęcona szczepieniom ochronnym, 
która toczyła się w czasie Światowego Zgromadzenia Zdrowia w Genewie
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w roku 1960. Mimo licznych badań laboratoryjnych ii epidemiologicznych 
nie uzyskano dostatecznych informacji o stopniu i trwaniu odporności po- 
szczepiennej oraz o skuteczności różnych szczepionek (Cvjetanovic 2), 
a znanych jest około 50 różnych typów i  modyfikacji szczepionek przeciw 
durowi brzusznemu (10).

Dodatkowe trudności wynikają z braku testu laboratoryjnego dla oceny 
mocy uodporniającej różnych typów szczepionek lub ich poszczególnych 
serii. Żaden z testów stosowanych do laboratoryjnej oceny mocy uodpor
niającej szczepionek durowych nie został przyjęty na podstawie wyników 
badań laboratoryjnych sprawdzonych z wynikami obserwacji epidemiolo
gicznych u ludzi. Ocena laboratoryjna dwóch szczepionek przeciwduro- 
wych alkoholowej i fenolowej, które w latach 1953— 1954 były zastoso
wane w badaniach epidemiologicznych w Jugosławii (12), dała sprzeczne 
wyniki w różnych laboratoriach, a nawet w tych samych laboratoriach, 
ale w różnych doświadczeniach (3), (6), (11). Ostateczne wyniki badań 
laboratoryjnych nie pokrywały się z epidemiologiczną oceną badanych 
szczepionek.

Wobec przedstawionych faktów wyłoniła się potrzeba podjęcia w Pol
sce badań epidemiologicznych i laboratoryjnych w celu porównania sku
teczności szczepień stosowaną u nas od 15 lat szczepionką endotoksyczną 
z innymi szczepionkami, uchodzącymi za najlepsze w świecie. Drugim ce
lem badań było opracowanie ii wypróbowanie testu laboratoryjnego, który 
by dawał wyniki zbieżne z wynikami badań epidemiologicznych i w przy
szłości mógł być stosowany do laboratoryjnej kontroli mocy uodporniają
cej szczepionek przed wypuszczeniem ich do użytku. Podobne badania 
podjęto w ostatnich latach w Związku Radzieckim ii przez Światową Orga
nizację Zdrowia.

Plan badań w Polsce został opracowany przez Zakład Epidemiologii 
Państwowego Zakładu Higieny i przedstawiony Departamentowi Sanitar
no-Epidemiologicznemu Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w je
sieni 1958 r. W styczniu 1959 r. na zebraniu w Departamencie Sanitarno- 
-Epidemiologicznym pod przewodnictwem dr Wiórowej przedyskutowa
no przedstawiony program badań ii zdecydowano powołać komitet do ba
dań nad wartością szczepionek durowych, którego zadaniem miało być 
zorganizowanie szczepień kontrolowanych, obserwacji epidemiologicz
nych i badań laboratoryjnych oraz pokierowanie tymi pracami. Udział 
w pracy Komitetu wzięli: Z. Buczowski, B. Kassur, J. Kostrzewski, H. Ku- 
charzyk, K. Lachowicz, H. Meisel, K. Neyman, W. Prażmowski, L. Rzu- 
cidlo, S. Ślopek, H. Wiórowa, H. Załęska. Komitet pracował w dwóch ze
społach: 1.* Zespół dla przygotowania szczepionek i badań laboratoryj
nych; 2. Zespół dla organizacji szczepień kontrolowanych i badań epi
demiologicznych.

Po dyskusji z państwowymi inspektorami sanitarnymi oraz z woje
wódzkimi epidemiologami w dniu 10 lutego 1959 r. postanowiono wstrzy
mać na okres dwóch lat szczepienia przeciw durowi brzusznemu w 25 po
wiatach na terenie pięciu województw, gdzie zapadalność na dur brzusz
ny utrzymywała się na wysokim poziomie w aiągu ostatnich pięciu lat 
i gdzie można było zapewnić należyty nadzór epidemiologiczny. Zdecy
dowano również, aby na terenie tych 25 powiatów lub miast przeprowa
dzić w roku 1961 szczepienia kontrolowane różnymi szczepionkami duro
wymi, a do tego czasu dokonać wstępnych badań epidemiologicznych i po
czynić przygotowania dó szczepień.

4 J. Kostrzewski N r 1— 2
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W województwie warszawskim wyznaczono do szczepień kontrolowa
nych 9 miast i powiatów: pow. Ciechanów, pow. Nowy Dwór, powiat 
i miasto Otwock, pow. Płońsk, powiat i miasto Siedlce, pow. Wołomin, 
miasto Żyrardów; w woj. kieleckim wyznaczono: powiat i miasto Kiielce 
oraz pow. Jędrzejów; w woj. łódzkim wyznaczono: powiat i miasto Piotr
ków oraz pow. Skierniewice; w woj. poznańskim wyznaczono: powiat i mia
sto Kalisz oraz powiaty Koło i Konin; w woj. wrocławskim wyznaczono: 
pow. Jawor, miasta Jelenia Góra, Kamienna Góra i Lubań oraz powiaty 
Legnica ii- Nowa Ruda. Rycina 1 przedstawia rozmieszczenie tych miast 
i powiatów na terenie kraju.

Rye. 1. Rozmieszczenie na terenie Polski miast i powiatów objętych szczepieniami

kontrolowanymi w roku 1961

Na terenach wyznaczonych do szczepień kontrolowanych postanowiono 
poddać szczepieniom dwukrotnym różnymi szczepionkami łącznie 1 406 
tys. mieszkańców, w tym 415 300 dzieai w wieku od 5 do 14 lat oraz 
990 700 młodzieży i dorosłych w wieku od 15 do 60 lat.

W roku 1959 i w pierwszej połowie 1960 r. przeprowadzono badania 
nad doborem szczepu S. typhi dla wyrobu szczepionek, które miały być 
użyte do szczepień kontrolowanych. W oparciu o badania serologiczne 
przeprowadzone przez prof. Buczowskiego w Instytucie Medycyny Mor



skiej oraz o badania immunologiczne przeprowadzone przez Zakład Epi
demiologii PZH wspólnie z Krakowską Wytwórnią Surowic i Szczepionek 
wybrano do wyrobu szczepionek szczep S. typhi Ty2 pochodzący z Insty
tutu Pasteura. Przeprowadzono również wstępne prace nad metodą la
boratoryjnej oceny mocy uodporniającej szczepionek durowych.

W maju 1960 r. po naradzie przeprowadzonej w Genewie z dr A. M. 
Payne, dyrektorem Działu Epidemiologii Chorób Zakaźnych Światowej 
Organizacja Zdrowia w Genewie oraz z dr G. Edsall z Instytutu Waltera 
Reeda w Waszyngtonie postanowiono powiązać badania rozpoczęte w Pol
sce z badaniami prowadzonymi przez Światową Organizację Zdrowia 
(S. O. Z.) w innych krajach. W tym celu zdecydowano sporządzić szcze
pionki dla szczepień kontrolowanych w Polsce z tego samego szczepu, 
którego użyto do wyrobu szczepionek stosowanych w badaniach Ś. O. Z. 
Dzięki pomocy dr Payne uzyskano szczep S. typhi Ty2 WHO z Międzyna
rodowego Laboratorium Standardów Biologicznych w Kopenhadze.

W lipcu I960 r. przybył z ramienia S. O. Z. do Polski na konsultację 
dr Ch.. Cockburn, dyrektor Central Public Health Laboratory w Londy
nie, który kierował częścią badań nad oceną szczepionek durowych pro
wadzonych przez Ś. O. Z. W miesiąc później przybył do Polski również na 
zaproszenie Ś. O. Z. dr A. Benenson, dyrektor Działu Immunologii Insty
tutu Waltera Reeda w Waszyngtonie, który kierował wyrobem szczepio
nek durowych stosowanych w szczepieniach kontrolowanych Ś. O. Z. Po 
naradzie z wymienionymi konsultantami postanowiono włączyć do zesta
wu szczepionek, które miały być stosowane w szczepieniach kontrolowa
nych w Polsce, szczepionkę acetonową w dwu wersjach: jedną wyrobu 
Instytutu Waltera Reeda stosowaną w epidemiologicznych i laboratoryj
nych badaniach Ś. O. Z. i drugą polską sporządzoną według tej samej do
kumentacji, którą stosowano w Instytucie Waltera Reeda.

Na posiedzeniu Zespołu Komitetu do badań nad wartością szczepionek 
durowych dnia 14 lipca 1960 r. zdecydowano zastosować w szczepieniach 
w Polsce pięć serii szczepionek przygotowanych z jednego szczepu S. ty
phi (Ty2 WHO) według różnych metod: 1. szczepionkę bakteryjną zabitą 
acetonem i wysuszoną wyrobu Instytutu Waltera Reeda, oznaczoną sym
bolem K; 2. szczepionkę bakteryjną zabitą formolem i konserwowaną fe
nolem, oznaczoną symbolem N *; 3. szczepionkę bakteryjną zabitą aceto
nem i wysuszoną wyrobu krajowego, oznaczoną symbolem P; 4. szcze
pionkę endotoksyczną adsorbowaną na wodorotlenku glinu, wg Grasse- 
ta—Slopka oznaczoną symbolem T; 5. szczepionkę endotoksyczną adsor
bowaną na wodorotlenku glinu wg Westphala, oznaczoną symbolem S. 
Wszystkie szczepionki miały zawierać jednakową liczbę bakterii w 1 ml,
1 000 miliionów lub ilość endotoksyny uzyskaną z zawiesiny odpowiada
jącej tej liczbie bakterii.

Po długich kontrowersjach i sporach postanowiono zastosować dla gru
py kontrolnej anatoksynę tężcową adsorbowaną na wodorotlenku glinu 
jako placebo. Placebo postanowiono oznaczyć symbolem O.

Ponieważ równoczesne zastosowanie sześciu szczepionek musiało na
stręczać duże trudności w organizacji szczepień masowych, postanowiono 
przeprowadzić oddzielnie szczepienie dzieci do 14. roku życia szczepion

* Symbole literowe szczepionek wyprodukowanych w Polsce, przyjęto według 

kolejności alfabetu jako dalszy ciąg serii szczepionek stosowanych w badaniach 

S. O. Z. Szczepionka К i L, jako ostatnie z serii badań S. O. Z. zostały zastosowane 

w szczepieniach kontrolowanych w Jugosławii i Gujanie brytyjskiej w 1960 r.
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kami: K, N, T lub — O, a oddzielnie szczepienie młodzieży oraz dorosłych 
od 15. do 60. roku życia, szczepionkami: N, P, S lub O. W ten sposób uzy
skiwano system podwójnej kontroli przy porównawczej ocenie mocy uod
porniającej badanych szczepionek. Jedna możliwość oceny polegała na 
porównaniu efektów działania badanych szczepionek wobec placebo, 
a druga na porównaniu z grupą osób szczepionych serią K. Moc szcze
pionki К była oceniana w badaniach S. O. Z. w porównaniu z grupą kon
trolną osób szczepionych anatoksyną tężcową, tak samo jak w badaniach 
w Polsce. Dzięki zastosowaniu szczepionki N, zarówno w grupie dzieci 
jak i w grupie młodzież^ 'i dorosłych, uzyskiwano możliwość porównania 
wszystkich szczepionek pomiędzy sobą w odniesieniu do szczepionki N, 
niezależnie od porównywania z placebo.

W jesieni 1960 r., przy konsultacji prof. Z. Przybyłkiewiczai prof. L. Rzu- 
cidlo, wyprodukowano szczepionki N, P, T w Krakowskiej Wytwórni Su
rowic i Szczepionek oraz szczepionkę S w Laboratorium Technologicz
nym Zjednoczenia Wytwórni Surowic i  Szczepionek (Kruczalowa i Schil- 
lerowa). Szczepionkę O, tj. anatoksynę tężcową, wyprodukowano w War
szawskiej Wytwórni Surowic i Szczepionek. Szczepionka К została do
starczona dzięki uprzejmości dr Benensona z Instytutu Waltera Reeda 
w Waszyngtonie, w ramach badań koordynowanych przez Ś. O. Z.

Za radą dr Cockburna postanowiono przed rozpoczęciem szczepień 
kontrolowanych przeprowadzić wyrywkowe badania serologiczne ludno
ści na terenach wyznaczonych do szczepień.

W listopadzie i grudniu 19.60 r. w powiatach wybranych do szczepień 
kontrolowanych pobrano krew od zdrowych ludzi w celu przeprowadze
nia badań nad obrazem serologicznym ludności w różnych grupach wie
ku. Większość prób pobrano od dzieci szkolnych. W każdym z 25 powia
tów systemem losowym wybrano szkoły, w których kolejno od pierwszej 
do najwyższej klasy pobierano krew od jednego ucznia z każdej klasy. 
Surowice dorosłych pobierano systemem losowym z próbek krwi ludzi 
zdrowych przysyłanych do badań na odczyn Wassermanna w związku z ba
daniami przedślubnymi, od kobiet ciężarnych, od dawców krwi oraz od 
osób zatrudnionych przy produkcji i obrocie żywnością. Ogółem poddano 
badaniom 418 osób; w tym 274 dzieci szkolnych i 144 młodzieży i osób 
dorosłych w wieku powyżej 15 lat życia (Kopacka).

W styczniu 1961 r. dokonano wstępnych szczepień wśród dzieci i mło
dzieży szkolnej na terenie woj. wrocławskiego szczepionkami N, P, S i T 
w celu zbadania odczynów poszczepiennych przed ostatecznym ustale
niem dawki dla szczepień masowych oraz w celu przeprowadzenia badań 
serologicznych przed i po szczepieniu (Żolnierkowa i Przestalska).

W wyniku wstępnych badań przeprowadzonych przez Żołnierkową 
i Przestalską stwierdzono, że pierwotnie planowana dawka 1 000 milio
nów bakteriii szczepionki acetonowej — P, szczepionki formolowo-fenolo- 
wej N oraz szczepionki Grasseta— Ślopka T powoduje nadmierne odczy
ny miejscowe i ogólne. Postanowiono więc zastosować, zarówno u dzieci 
jak i u dorosłych, dawkę 500 milionów bakterii szczepionki N lub odpo
wiadającą tej liczbie bakterii ilość endotoksyny szczepionek S i T, a szcze
pionkę P, która powodowała najsilniejsze odczyny, postanowiono stoso
wać w dawce 250 milionów bakterii. W dalszych obserwacjach przepro
wadzonych przez Brzezińskiego i Gancarza u studentów medycyny Aka
demii Medycznej w Warszawie, szczepionych zmniejszonymi w ten spo
sób dawkami szczepionek N, P, S i T wykazano brak nadmiernych od
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czynów. Na wiosnę 1961 Lutyński dokonał oceny odczynów poszczepien- 
nych w woj. krakowskim u dzieci szczepionych seriami N, P, S i T, 
z której również wynikało, że szczepionki przygotowane do szczepień 
kontrolowanych nie powodują nadmiernych odczynów.

Od lutego do czerwca 1961 r. przeprowadzono szczepienia kontrolowa
ne w 25 wybranych powiatach d miastach. Ogółem zaszczepiono po raz 
pierwszy 843 638 osób w tym w wieku od 5 do 14 lat 370 920 osób, a w wie
ku od 15 do 60 lat 472 718 osób. Poszczególnymi seriami zaszczepiono po 
raz pierwszy następujące liczby osób: К — 90 670; N — 212 773; O — 
212 774; P —  116 858; S — 118 404; T — 92 159. Dwukrotnie zaszczepio
no ogółem 690 655 osób, w tym szczepionką: К — 81 534; N — 172 638;
0  — 175 596; P — 87 521; S —  90 934; T — 82 432. Z analizy statystycz
nej dokonanej na 20% próbie pobranej z list osób szczepionych wynika, 
że grupy osób szczepionych seriami K, N, O i T są na ogół porównywalne, 
podobnie jak grupy osób zaszczepionych seriami N, O, P i S. Wśród dzie
ci szkolnych uzyskano najwyższy odsetek zaszczepionych w stosunku do 
liczby osób planowanych do szczepień :i wśród dzieci szkolnych uzyskano 
również najlepszą porównywalność grup osób szczepionych poszczegól
nymi seriami (Magdzik, Milewska i współpracownicy).

Należy podkreślić, że szczepienia zostały zorganizowane i wykonane 
siłami służby sanitarno-przeciwepidemicznej powiatów i województw 
uczestniczących w badaniach nad skutecznością szczepień przeciw duro
wi brzusznemu. Organizacją szczepień zajmowali się iz ramienia Departa
mentu Sanitarno-Epidemiologicznego dr H. Zalęska; w woj. warszawskim 
dr S. Pęska i dr J. Szeląg; w woj. kieleckim dr Z. Utracka; w woj. łódz
kim dr M. Kacprzak; w woj. poznańskim dr K. Neyman, dr M. Krajewska
1 dr T. Walter; w woj. wrocławskim dr D. Żołnierkowa i dr H. Przestalska. 
Przebieg i wyniki akcji świadczą o dużej sprawności organizacyjnej służ
by przećiwepidemieznej, która przeprowadziła te szczepienia.

Od 1 lipca 1961 r. rozpoczęto gromadzenie obserwacji epidemiologicz
nych .z terenów objętych szczepieniami kontrolowanymi. Obserwacje 
mają trwać trzy lata, a celem ich jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, 
która ze stosowanych szczepionek posiada (największą moc uodporniającą 
oraz jak długo trwa odporność po dwukrotnym szczepieniu.

Nadzór epidemiologiczny zorganizowano w ten sposób, aby pracownicy 
służby zdrowia bezpośrednio zatrudnieni przy wykrywaniu chorych na 
dur brzuszny nie byli zorientowani, jaką szczepionką byli szczepieni cho
rzy podejrzani o dur brzuszny. W poszczególnych powiatach przeprowa
dzono zebrania instruktażowe z lekarzami oddziałów zakaźnych i  lecz
nictwa otwartego oraz z pracownikami służby przeciwepidemicznej, 
w celu zwiększenia czujności nadzoru epidemiologicznego i poprawy dia
gnostyki klinicznej duru brzusznego. Zebrania instruktażowe prowadzili * 
epidemiolodzy wojewódzcy wraz z konsultantami chorób zakaźnych. Wo
jewódzcy konsultanci chorób zakaźnych prof. J. Chrzanowski, prof. J. Ka- 
niak, doc. B. Migdalska, dr K. Neyman, dr T. Ziemichód objęli szczegól
nym nadzorem szpitale ii oddziały zakaźne obsługujące tereny szczepień 
kontrolowanych.

W celu poprawy diagnostyki laboratoryjnej oraz ujednolicenia metod 
badań w pracowniach obsługujących 25 miast i powiatów objętych szcze
pieniami kontrolowanymi prof. К. Lachowicz dokonał analizy pracy 
w tych laboratoriach a następnie zorganizował i przy współudziale 
dr M. Maciarewicz i dr B. Kopackiej poprowadził szkolenie pracowników 
zatrudnionych w tych laboratoriach. Wszystkie pracownie uczestniczące
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w programie badań zostały zaopatrzone w suche pożywki, uzyskane dzięki 
dotacjii Światowej Organizacji Zdrowia. Ustalono, że analiza skuteczności 
szczepień będzie oparta przede wszystkim na zachorowaniach potwierdzo
nych wyhodowaniem pałeczek duru brzusznego z krwi, kału lub z moczu.

Dla uzyskania maksymalnej bezstronności oceny epidemiologicznej 
przestrzegano zasady podwójnie ślepej próby, to anacizy, że ani szczepie
ni, ani osoby, które wykonywały szczepienia, ani osoby, które prowadziły 
bezpośredni nadzór epidemiologiczny w powiatach, nie były powiado
mione, jaki rodzaj szczepionki kryje się pod literowym symbolem. Szcze
pionki acetonowe К ii P, które były wysuszone i wymagały zawieszenia 
w odpowiednim rozpuszczalniku na krótko przed szczepieniem, były do
starczane członkom elkip wykonujących szczepienie ijuż rozpuszczone 
w stanie gotowym do użytku.

Analizę skuteczności szczepień mieli prowadzić epidemiolodzy woje
wódzcy. W tym celu pracownicy wojewódzkich stacji sanitarno-epidemio
logicznych opracowywali ankiety dla każdego chorego na dur brzuszny, 
wpisując do tych ankiet dane epidemiologiczne oraz linformacje o rodza
ju szczepionki i datach szczepień. Jeden egzemplarz tych ankiet zostawał 
w rękach epidemiologa wojewódzkiego a drugi przesłany do Zakładu Epi
demiologii PZH, po dodatkowej kontroli, służył do zbiorczej analizy sku
teczności szczepień na wszystkich terenach objętych badaniami.

Równocześnie z gromadzeniem informacji o zachorowaniach na dur 
brzuszny w grupach ludności szczepionych poszczególnymi rodzajami 
szczepionek durowych — K, N, P, S, T oraz w grupie kontrolnej, szcze
pionej szczepionką O, gromadzono w niektórych powiatach informacje
o zachorowaniach na inne choroby zakaźne w tych samych grupach lud
ności. Analizie poddano zachorowania na błonicę, płonicę, czerwonkę i na
gminne zapalenie wątroby. Celem tych badań było sprawdzenie, czy 
w okresie prowadzenia obserwacji nad skutecznością szczepień przeciw 
durowi brzusznemu grupy ludności szczepione różnymi szczepionkami są 
nadal porównywalne (Magdzik).

Równolegle do badań epidemiologicznych podjęto badania laboratoryj
ne. Zgodnie z planem badań kierowanych przez Światową Organizację 
Zdrowia szczepionki N, P, S i T zostały wysłane do Międzynarodowego 
Laboratorium Standardów Biologicznych S. O. Z. w Kopenhadze, a po
nadto do Instytutu Waltera Reeda w Waszyngtonie w celu przeprowadze
nia badań laboratoryjnych. Z Kopenhagi szczepionki te miały być roze
słane do laboratoriów w kilku krajach uczestniczących w międzynaro
dowym programie badań.

Niezależnie od badań poza granicami Polski, udostępniono szczepionki 
kilku ośrodkom w kraju. W Krakowskiej Wytwórni Surowic i Szczepio
nek oraz w Wojewódzkiej Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Krako
wie podjęto badania serologiczne u ludzi szczepionych seriami N, P, S i T. 
W Zakładzie Bakteriologii PZH przeprowadzono badania poziomu agluty- 
nin O, H, i Vi oraiz hemaglutynin O i Vi w surowicach ludzi szczepionych 
szczepionkami N, P, S i T w wo-j. wrocławskim (Kopacka). Z tymi samymi 
surowicami prowadzone są badanie na zarodkach kurzych, których celem 
jest stwierdzenie obecności przeciwciał chroniących przed zakażeniem 
(Plachcińska). W Zakładzie Mikrobiologii Akademii Medycznej we Wro
cławiu został wykonany test fagocytarny również z tymi^ surowicami (Ła- 
dosz). A ponadto prowadzone są badania mocy uodporniającej szczepio
nek K, N, P, S i T testami serologicznymi i testem fagocytarnym u kró
lików.

Nr 1— 2 Uzasadnienie, plan i organizacja badań 9



W Zakładziie Badania Surowic i Szczepionek PZH prowadzone są ba
dania mocy uodporniającej szczepionek K, N, P, S i T testem czynnym 
na myszach dwukrotnie szczepionych i zakażanych zawiesiną pałeczek 
duru brzusznego w roztworze fizjol. NaCl oraz testami serologicznymi 
u uodpornionych królików (Meislowa, Kudelski, Rabczyńska). Takie same 
badania prowadzi D. Naruszewicz w Zakładzie Epidemiologii Akademii 
xVTedycznej w Warszawie.

W Laboratorium Technologicznym Zjednoczenia Wytwórni Surowic 
i Szczepionek w Warszawie prowadzone są badania immunochemiczne 
szczepionek N, P, S i T,

W Zakładzie Epidemiologii PZH dokonano ponadto oceny siły immu- 
nogennej szczepionek K, N, P, S i T testem czynnym na myszach uod
pornionych jednorazowo i zakażonych zawiesiną pałeczek duru brzusz
nego w roztworze zymosanu.

Dla zapewnienia bezstronności badań przyjęto zasadę, aby pracownicy 
naukowi uczestniczący w programie badań laboratoryjnych nie byli in
formowani o składzie badanych szczepionek ani o wynikach badań in
nych pracowni oraz o wynikach badań epidemiologicznych, aż do ukoń
czenia analizy i przedstawienia wyników własnych badań.

W badaniach serologicznych dotyczących ludzi szczepionych szczepion
kami N, P, S i T dostarczano do pracowni wykonujących badania surowice 
oznaczone numerami rejestru bez podawania rodzaju użytej szczepionki. 
Dopiero po ukończeniu wszystkich badań serologicznych podano infor
macje o symbolach stosowanych szczepionek, a po ukończeniu analizy 
statystycznej poinformowano o rodzaju szczepionek oznaczonych poszcze
gólnymi symbolami.

Badania laboratoryjne nad oceną mocy immunogennej szczepionek N, 
P, S i T mają być zakończone w pierwszym kwartale 1963. Większość 
prac laboratoryjnych została zakończona do grudnia 1962; w ciągu roku 
1963' będą kontynuowane jeszcze badania immunochemiczne wspomnia
nych czterech szczepionek.

Pierwszy rok obserwacji epidemiologicznych od zakończenia szczepień 
kontrolowanych to znaczy od lipca 1961 do końca czerwca 1962 r. został 
zakończony a wyniki obserwacji przedstawiono w doniesieniu XVIII. 
Dalsze obserwacje epidemiologiczne będą analizowane w odstępach rocz
nych i ogłaszane w pierwszym kwartale 1964 i  1965 roku. W drugiej po
łowie 1963 roku będzie możliwe dokonanie oceny wyników badań labora
toryjnych w porównaniu z epidemiologiczną oceną skuteczności bada
nych szczepionek.

Ostateczna ocena badanych szczepionek na podstawie badań epidemio
logicznych i laboratoryjnych oraz ocena trwałości działania uodporniają
cego w okresie trzyletnim będzie możliwa w drugiej połowie 1964 roku.

Я. К о с т ж е в с к и

' ОЦЕНКА ВАКЦИН И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВИВОК ПРОТИВ

БРЮ Ш НОГО ТИФА

I Обоснование, план и организация исследований

С о д е р ж а н и е

Число заболеваний брюшним тифом в Польше постепенно уменьшалось с мо

мента второй мировой войны. В 1961 году заболеваемость снизилась до 9,7 на 

100.000 достигая наиболее низкий уровень отмечаемый когда-либо в Польше.
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Несмотря на это улучшение заболеваемости брюшным тифом в 1955—1960 г. 

была почти 2 раза выше чем в соседних странах. С 1947 года ежегодно вакци- 

ровано в Польше около 10 ООО ООО людей вакциной Grasset-Ślopka. Однако не 

удалось получить доказательств, свидетельствующих об эффективности этих 

прививок. Мировая наука также не решила еще какая вакцина против брюш

ного тифа является наиболее эффективной и какой лабораторный тест является 

соответственным для оценки иммунизирующей силы вакцины. Поэтому принято 

решение начать в Польше эпидемиологические и лабораторные исследования 

с целью: 1) выбора наиболее эффективной у людей вакцины против брюшного 

тифа, 2) определения как долго продолжается невосприимчивость после прививки 

против брюшного тифа, 3) выбора лабораторного теста для оценки иммунизи

рующей силы противотифозных вакцин, который давал бы результаты со

гласные с результатами эпидемиологических исследований у людей. Для иссле

дований взяты четыре типа тифозной вакцины: формолово-феноловая, аце

тоновая, эндотоксическая, Grasset-Ślopka и Westphala. От февраля до марта 

1961 в 25 городах и районах вакцинировано 843638 людей пятью противотифоз

ными вакцинами (в этом две ацетоновые, американская и польская) и столб

нячным анатоксином (пляцебо) для контрольной группы. Эпидемиологические 

наблюдения будут продолжаться до конца 1964 в. В нескольких научных 

заведениях отечественных и иностранных проводятся исследования над оценкой 

иммунизирующей силы вакцины разными лабораторными тестами.

J. K o s t r z e w s k i

EVALUATION OF TYPHOID VACCINES AND EFFECTIVENESS 

OF THE VACCINATIONS.

I. PRINCIPLES, PLANING AND ORGANIZATION OF THE STUDY

S u m m a r y

The incidence of typhoid fever in Poland has decreased grpdullay since the 

Second World War. In 1961 it dropped to 9.7 per 100 000 population, which is the 

lowest level ever noted in this country. Nevertheless, in the years 1955— 1960 the 

incidencc of typohoid fever was still about two times higher than in neighbouring 

countries. Although since 1947 about 10 million persons have been vaccinated cach 

year with the Grasset-Slopek vaccine, it has not been possible to obtain conclu

sive proof of the effectiveness of this procedure. Also in the world-wide scale 

a scientificaly based decision has not been reached yet concerning the most 

effective typhoid vaccine or the most reliable laboratory test for assessing the 

immunizing potency of a vaccine. Epidemiological and laboratory studies were 

therefore undertaken in Poland with the aim of: 1) selecting the most effective 

typhoid vaccine for human beings; 2) ascertaining the duration of immunity after 

typhoid vaccination 3) selecting a laboratory test for assessing the immunizing 

potency of typhoid vaccines and giving results consistent with those of epide

miological studies.

Four types of typhoid vaccines were selected for trial: formol-phenol, acetone, 

Grasset-Slopek, and Westphal’s endotoxin vaccines.

From February up to Jume 1961 in 25 towns and counties 843,638 persons 

were vaccinated with five typhoid vaccines (including two acetone vaccines, Ame

rican and Polish) and tetanus toxoid (as placebo) in the control group. The epi

demiological observation w ill be continued until end of 1964.

In serveral scientific centers in this country and abroad studies are being con- 

ductet with the aim of evaluating the immunizing potency of typhoid vaccines 

with various laboratory tests.
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P R Z E G L Ą D  E P ID E M IO L O G IC Z N Y  
R ok  X V I I ,  1963

Bronisława Kopacka, Anna Słubicka *)

OCENA SZCZEPIONEK I SKUTECZNOŚCI SZCZEPIEŃ 

PRZECIW DUROWI BRZUSZNEMU

II. OBRAZ PRZECIW CIAŁ DLA S. TYPHI U LUDNOŚCI TERENÓW 

WYZNACZONYCH DO KONTROLOWANYCH SZCZEPIEŃ 

PRZECIWDUROWYCH **)

Z Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

Przed przystąpieniem do badań nad oceną skuteczności szczepień prze- 
ciwdurowych postanowiono dokonać przeglądu serologicznego przeciwciał 
O, Hd Vi u ludności terenów wyznaczonych do szczepień kontrolowanych. 
Decyzję tę podjęto z uwagi na fakt powszechnych szczepień przeciwdu- 
rowych, prowadzonych u nas corocznie przez kilkanaście lat.

Dobór badanych ludzi był oparty na losowym wyznaczeniu osobników 
w różnym wtieku od 7 do 50 lat (i wyżej) w 25 powiatach, gdzie do 2 lat 
wstrzymano szczepienia przeciwdurowe w celu przygotowania ludności 
do szczepień kontrolowanych. W każdym wytypowanym powiecie wybrano 
losowo szkoły, w których pobierano krew od dziieci z różnych klas. Suro
wice osób dorosłych wybrano również losowo spośród próbek, przysłanych 
do badania na odczyn Wassermana (dawcy krwi, osoby zatrudnione przy 
produkcji ii obrocie artykułami żywności itp.).

Dotąd podobnej oceny serologicznej w kraju nie wykonywano. W pra
cach Woźniakowskiej (16), Sembrat-Niewiadomskiej (11) i Piaseckiej (8) 
oznaczono dla S. typhi jedynie przeciwciała O i H metodą aglutynacji, 
przy tym dobór materiału doświadczalnego był oparty nie na zasadach 
systemu losowego; próbki krwi pochodziły z terenu jednego województwa 
od osób skierowanych na odczyn Wassermanna, ze szpitali dla chorób 
wewnętrznych, zakaźnych oraz z przychodni. Aspekt reprezentatywności 
tego materiału przedstawia się odmiennie niż w obecnych badaniach.

MATERIAŁ I METODY

S u r o w i c e  uzyskane w ciągu ostatnich kilku tygodni 1960 r. 
przez pracowników Działu Epidemiologii Wojewódzkich Stacji San.-Epid. 
w Kielcach, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu były przesyłane do 
Zakładu Epidemiologii PZH, gdzie przechowywano je w stanie zamro
żonym i partiami przekazywaino do badania w styczniu d lutym 1961 r.

A n t y g e n y  do aglutynacji i hemaglutynacji przygotowano ze szcze
pów S. typhi O 901, S. typhi H 901 ii S. typhi 6 S, uzyskanych z Instytutu

*) Materiał do badań serologicznych został zebrany pod kierownictwem lekarzy 

epidemiologów: Z. Utrackiej (woj. kieleckie), M. Kacprzaka (woj. łódzkie), K. Ney- 

mana i T. Waltera (woj. poznańskie), J. Pęskiej i J. Szeląga (woj. warszawskie) 

oraz D. Żołnierkowej i H. Przestalskiej (woj. wrocławskie). Pomoc techn. T. Pękała.

**) Praca częściowo dotowana przez Polską Akademię Nauk.



Pasteura w Paryżu. Zawiesiny do aglutynacji O i H sporządzono zgodnie 
z przepisami dokumentacji dla produkcji fabrycznej zawiesin wg Fickera, 
używanych w kraju do rutynowanej diagnostyki laboratoryjnej. Alko
holową zawiesinę O przygotowano ze szczepu S. typhi O 901, formaldnową 
zawiesinę H ze szczepu S. typhi H 901.

Kontrolę zawiesin przeprowadzono wobec surowic wysokowartościowych 
Ty O i Ty H krajowej produkcji fabrycznej ii surowic wysokowartościo
wych produkcji własnej. Antygeny wypróbowano z dodatnimi surowicami 
ludzi chorych na dur brzuszny ii surowicami ujemnymi ludzi zdrowych. 
Ponadto zawiesiny sprawdzono co do lich czułości z zawiesinami fabrycz
nymi, stosowanymi w kraju w rutynowej diagnostyce laboratoryjnej 
oraz z zawiesinami, wyprodukowanymi w Central Public Health Labo
ratory, CoLimdale w Londynie. Wartość diagnostyczna preparatów wła
snych nie ustępowała wzorcowym.

Zawiesina do aglutynacji Vd została przygotowana ze szczepu S. typhi 
6S wg metody Ando i Shimojo nieco przez nas zmodyfikowanej. Akty
wność zawiesiny Vi została skontrolowana w odczynach aglutynacyjnych 
z surowicami odpornościowymi zwierzęcymi z Krajowego Ośrodka Sal
monella Instytutu Medycyny Morskiej w Gdyni i surowicami przygoto
wanymi we własnym zakresie. Czułość przygotowanej zawiesiny została 
porównana z czułością zawiesiny Vi, uzyskanej z Instytutu Pasteura. War
tość tego preparatu została oceniona w badaniach rutynowych z surowi
cami nosicieli pałeczek S. typhi (5).

Antygen endotoksyczny O do hemaglutynacji przygotowano metodą 
Westphala (15) ze szczepu S. typhi O 901 i zliofiiliizowano. Aktywność 
preparatu została skontrolowana w odczynie hemaglutynacji przy użyciu 
fabrycznych wysokowartościowych surowiic odpornościowych S. typhi O 
i surowic odpornościowych króliczych, przygotowanych we własnym za
kresie. Ponadto wykonano ponad 200 badań diagnostycznych z surowica
mi chorych na dur brzuszny i nosicieli, używając porównawczo do 
uczulania krwinek antygen endotoksyczny O, uzyskany zmodyfikowaną 
met. Boivina (1, 2, 14), którego wartość diagnostyczną oceniono w po
przednich pracach (4, 5). Antygen endotoksyczny O Westphala okazał się 
prawie tak samo wartościowy jako diagnosticum, jak antygen Boivina
i tylko w niektórych próbach był nieco od niego słabszy.

Antygen Vi do hemaglutynacji sporządzono jako „surowy” preparat 
antygenowy ze szczepu S. typhi 6 S; zliofilizowano go d wypróbowano tak 
jak to podano w poprzedniej pracy doświadczalnej (5). Preparat ten 
wykazywał tylko nieco mniejszą czułość od preparatu amerykańskiego Vi 
(Landy, Lamb), uzyskanego dzięki uprzejmości dr. J. Spauna. Ponadto 
własny praparat antygenu Vi okazał .się immunogenny; przy uodpornia
niu królików uzyskano surowicę odpornościową Vi o mianie 1:1280 (przy 
mianie 0 1 : 50).

W y k o n a n i e  o d c z y n ó w .  W aglutynacji O i H stosowano ruty
nowe metody badań serologicznych dla Salmonella wg instrukcji Pań
stwowego Zakładu Higieny z 1956 r. (17).

Odczyn aglutynacji Vi oraz odczyn hemaglutynacja O i Vi wykonano 
wg metod podanych w poprzednich publikacjach (4, 5). Surowice ludzkie 
po odmrożeniu odwirowywano i do odczynów hemaglutynacyjnych inak- 
tywowano i absorbowano krwinkami barana, używanymi do doświadczeń.

Krwinki czerwone barana po trzykrotnym przemyciu roztworem fizjol. 
soli uczulano do hemaglutynacji O w 0,5%o roztworze antygenu O 
(0,5 ml osadu krwinek dodawano do 2 ml roztw. fizjol. soli, w którym
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uprzednio rozpuszczono 1 mg antygenu) oraz dla hemaglutynacji Vi 
w 1°/oo roztworze antygenu (2 mg antygenu Vi + 2 ml roztw. fizjol. soli).

Odczyny nastawiano w rozcieńczeniach surowic od 1:10 (hemagluty
nacja O) i  od 1 :5  (hemaglutynacja Vi) w objętości 0,5 ml i dodawano
0,5 ml 0,25°/o zawiesiny krwinek.

Wyniki odczynów serologicznych odczytywano po przetrzymaniu na
stawionych prób w ciieplarce 37° 2 godz. i 18 godz. w temp. pokojowej. 
Jako stałe testy kontrolne stosowano krwinki nieuczulone iz badanymi 
surowicami oraz krwinki uczulone z roztworem fiizjol. NaCI i krwinki 
nieuczulone z roztw. fizjol. NaCI. Ponadto dodatkowo do kontroli czułości 
antygenów stosowano kilkakrotnie w toku całego badania próby porów
nawcze z surowicami chorych na dur brzuszny i  nosicieli durowych oraz 
ujemnymi surowicami ludzkimi.

W YNIK I

Zbadano surowice od 417 osób, oznaczając poziom przeciwciał O i Vi 
dla S. typhi przy pomocy odczynów aglutynacji i hemaglutynacji biernej; 
przeciwciała H oznaczano tylko metodą aglutynacji.

T a b e l a  I .
Ogólne zestawienie wyników badania przeciwciał O, H i Vi u ludzi wg wieku

Wiek
Ogólna
liczba

badanych

Liczba
wyników
ujemnych

%

Liczba ba
danych wy

łącznie 
z przeciw. 0

%

Liczba 
badanych 
z przeciw. 
0, H i Vi

%

7—19 lat 

20-62 lat

296

121

8

3

2,7

2,5

256

34

86,5

28,1

32

84

10,8

69,4

Dla przeprowadzenia analizy wyników podzielono wszystkich badanych 
na 2 grupy (tabela I): pierwsza od 7 do 19 lat — 296 osób i druga od 20 
do 50 lat i wyżej — 121 osób. W obu grupach stwierdzono nieduży odsetek 
serologicznie ujemnych przypadków w stosunku do użytych antygenów 
S. typhi.

W obrazie serologicznym przypadków dodatnich ujawniły się wyraźne 
różnice w składzie przeciwciał w zależności od wieku. W grupie pierw
szej u większości (86,5%) wykazano wyłącznie przeciwciała O, wykryte 
przy pomocy aglutynacji i hemaglutynacja lub jednej z tych metod, a w ni
skim odsetku przypadków (10,8%) — przeciwciała OH, OHVi lub OVi. 
Przeciwciała H wykazano metodą aglutynacji, a przeciwciała Vi met. 
aglutynacji i hemaglutynacji lub jedną z tych metod.

W grupie drugiej odsetek osób wyłącznie z przeciwciałami O był niższy 
(28,1%) aniżeli osób, u których występowały jednocześnie przeciwciała 
OH, OHVii lub OVi (69,4%). Różnice w składzie przeciwciał w zależności 
od wieku okazały się statystycznie znamienne (kryterium stosunku kry
tycznego).

Dalsze różnice w obrazie serologicznym badanej populacji dotyczą 
miana odczynów serologicznych z antygenami O, H i Vi w wymienionych 
dwóch grupach wieku (tabela II a i II b). Miana w badanej populacji są 
na ogół niskie w obu grupach wieku. W aglutynacji O nie przekraczają
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T a b e l a  Ila.

Miana przeciwciał O u badanych w zależności od wieku

* W tym: od 7—9 lat — 82 przyp., od 10— 14 lat — 191 przyp., od 15— 19 lat — 

23 przyp.

** W tym: od 20—29 lat — 76 przyp., od 30—39 lat — 20 przyp., od 40—49 lat — 

15 przyp., od 50 — 10 przyp.

T a b e l a  Ilb

Miana przeciwciał H i Vi u badanych w zależności od wieku

* W tym: od 7—9 lat — 82 przyp., od 10—14 lat — 191 przyp., od 15— 19 lat — 

23 przyp.

** W tym: od 20—29 lat — 76 przyp.. od 30—39 lat — 20 przyp., od 40—49 lat — 

15 przyp., od 50 — 10 przyp.

poziomu 1 : 80, wyższe są tylko w hemaglutynacji O, gdzie dochodzą 
do 1 : 160, w aglutynacji H nie przekraczają poziomu 1 : 80, w aglutynacji 
Vi 1 : 20, w hemaglutynacji Vi 1 : 40. W obrębie nawet tych niskich po- 
ziiomów przeciwciał są widoczne różnice między grupą młodszych i star
szych. W aglutynacji O odsetek osób z odczynem ujemnym i niskim 
mianem do 1:10 wynosi 68,2 w grupie młodszych, a 47,1 w grupie 
starszych. Odsetek osób z mianem wyższym (od 1 : 20 do 1 : 80) wynosi 
u młodszych 31,8, a u starszych — 52,9.

W hemaglutynacji O, gdzie wyniki 1 : 40 »i niżej są uznane za miana 
niskie, różnice te są zaznaczone jeszcze wyraźniej.

Aglutynacja z antygenem rzęskowym H występuje u młodszych 
rzadko: u 95% osób badanych stwierdza gię wyniki ujemne, a naj



wyższe miano 1 : 40 wykazuje zaledwie 1,4% osób. Natomiast u star
szych odsetek osób z wynikami ujemnymi wynosi 44,6, a miana 1 : 40 
i 1 : 80 wykazuje 14,9°/o badanych. W aglutynacji i hemaglutynacji Vi 
również stwierdza się różniice między grupami tak w odsetku osób z ujem
nym wynikiem odczynu, jak u osób z różnymi mianami przeciwciał. Przy 
tym różnice okazały się wyraźniejsze w hemaglutynacji, jaiko bardziej 
czułym odczynie iniż w aglutynacji.

Różnice odnoszące się do mian przeciwciał O, H ii Vi w obu grupach 
wieku okazały się statystycznie istotne (kryterium stosunku krytycznego). 
Poza omówionymi cechami obrazu przeciwciał w grupach młodszych
1 starszych zwraca również uwagę fakt, iż intensywność odczytywanych 
odczynów przedstawia się odmiennie w zależności od wieku. U 83,8% 
dzieci i młodocianych stwierdza się ogólnie niskie natężenie odczynów, 
u starszych zaś małą intensywność wykazują odczyny u 42,2%, a wybit
niejszą u 57,8% osób.

DYSKUSJA I WNIOSKI

W badanej (populacji, nieszczepionej przeciw durowi brzusznemu od
2 lat, obraz przeciwciał O, H i Vi dla S. typhi kształtuje się charaktery
stycznie w zależności od wieku. Jedynie nie stwierdza się różnic związa
nych z wiekiem z jednej strony w nielicznych przypadkach nie wyka
zujących żadnych przeciwciał, a z drugiej gdy chodzi o obecność 
przeciwciał O, które są prawie powszechnie wykrywane, głównie metodą 
hemaglutynacji. Podstawowe różnice w obrazie przeciwciał dla S. typhi 
zależne od wieku dotyczą przede wszystkim składu przeciwciał w dwu 
grupach wieku, następnie wysokości osiąganych mian i (intensywności 
odczynów serologicznych.

Przy podziale badanych na grupy wieku: młodszych, od 7 do 19 lat 
(w tym 64,5% osób w wieku 10— 14 lat) i starszych (w tym 62,8% osób 
w wieku 20—29 lat) stwierdza się, że w grupie młodszych jest znacznie 
więcej osób wyłącznie z przeciwciałami O aniżeli takich, u których wy
krywa się również przeciwciała H i Vi. U starszych natomiast jest znacz
na przewaga osób, które mają przeciwciała O, H i Vii dla S. typhi, a mniej 
osób wyłącznie z przećiwciiałami O.

Wśród przypadków wykazujących przeciwciała „mieszane”, przy ogól
nie niższych liczbach dla młodszej grupy wieku, najwięcej osób w tej 
grupie spotyka się z przeciwciałami OVi, następnie OH, najmniej z prze
ciwciałami OHVi, zaś w grupie starszych najwięcej osób wykazuje prze
ciwciała OH, następnie OHVi ii OVi.

Różnice w obrazie serologicznym populacja cc do wysokości osiąganych 
mian w dwóch grupach wieku odnoszą się zarówno do odczynu iz antyge
nami O, jak H i  Vi, przy ogólnie zresztą niskim poziomie przeciwciał. 
Różnice te kształtują się odmiennie w odczynach z antygenami O, w po
równaniu z odczynami z antygenem H i antygenami Vi.

W aglutynacji O miana są wyższe u większości osób grupy starszych, 
v/ grupie natomiast młodszych częstsze są wyniki ujemne i niskie miana 
1:10. W hemaglutynacji O wyraża się to największą liczbą osób z mianem 
1:40 u młodszych i z mianem 1:80 u starszych.

W odczynach z antygenami H i Vi uderzająca jest liczba osób z ujem
nym wynikiem w grupie młodszych, w grupie zaś starszych liczba ta 
w sposób znamienny ulega zmniejszeniu, a narasta liczba przypadków do-
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datnich w mianach zarówno niższych jak nieco wyższych. Również przy 
ocenie intensywności odczynów serologicznych zwracają uwagę wyraźne 
różnice między obu grupami; u znacznej większości młodszych stwier
dzono ogólnie mało nasilone reakcje serologiczne, natomiast u starszych 
więcej niż połowa badanych wykazała odczyny (intensywniejsze.

Z przytoczonych danych wynika, że w badanej populacji u większości 
osób starszych wiekiem obraz przeciwciał dla S. typhi jest pełniejszy ani
żeli u młodszych; a więc skład przeciwciał jest bardziej kompletny, po
ziom utrzymujących się przeciwciał O, H i Vi jest wyższy, a intensywność 
odczynów serologicznych większa.

Zachodzi pytanie, czy przeciwciała dla S. typhi stwierdzone u ludzi nie- 
szczepionych od 2 lat, można uważać za tzw. normalne przeciwciała bak
teryjne. Zagadnienie przeciwciał normalnych (naturalnych) było szeroko 
omawiane w piśmiennictwie światowym. Znana jest hipoteza serogenezy 
Hirszfelda (3) dla wytłumaczenia pochodzenia anitytoksyn normalnych; wg 
tej hipotezy istnieje określony rytm rozwoju przeciwciał z najwyższym 
nasileniem w okresie dojrzewania.

W pochodzeniu przeciwciał normalnych przeciwbakteryjnych może od
grywać rolę wiiele czynników, jak utajone zakażenie drobnoustrojami 
wywołującymi swoiste przeciwciała, zakażenie antygenowo pokrewnymi 
drobnoustrojami, przedostanie się do organizmu innego materiału antyge
nowego, zawierającego bodźce do powstawania przeciwciał heterogenetycz- 
nych litd. Poztiom aglutynin normalnych bywa na ogół niski (do 1 : 40), ich 
absorpcja z surowicy jest na ogół trudniejsza niż przeciwciał odpornościo
wych i  wymaga większej masy bakteryjnej (13).

W naszych badaniach stwierdziliśmy niski poziom przeciwaiał, zaś pró
by absorpcji nie mogły być dokonane z powodu małej ilości dostarczonych 
surowic.

Obraz przeciwciał dla pałeczki duru brzusznego u badanych osób star
szych wiekiem mógłby przemawiać za wpływem częstszych kontaktów 
osób starszych z zarazkiem, czy też pozostawać w związku ze szczepienia
mi przeciwdurowymi, stosowanymi u nas corocznie od wielu lat. Zachodzi 
przy tym pytanie, czy w ukształtowaniu obrazu serologicznego ludności 
odegrał rolę rodzaj szczepionek stosowanych w kraju.

Według danych epidemiologicznych o szczepieniach (9), grupa dzieci 
i młodocianych od 7 do 19 lat była na ogół szczepiona tylko jednym ty
pem szczepionki — endotoksyczną Grasseta—Ślopka (najmłodsze dzieci 
jedno lub dwukrotnie, starsze wielokrotnie). Natomiast osobnicy z grupy 
starszych w ciągu swego życia mogli być szczepieni nie tylko szczepionką 
endotoksyczną, ale i szczepionkami przygotowanymi z całych komórek 
bakteryjnych. Te zaś, jak wiadomo, są silniejszym bodźcem w tworzeniu 
przeciwciał głównie H a także O aniżeli szczepionki endotoksyczne. Wy
kazały to i nasze badania nad odpowiedzią serologiczną u ludzi w 2 tyg. 
po szczepieniu różnymi typami szczepionek przeciwdurowych (6).

W obraz,ie przeciwciał u populacji nieszczepionej w ciągu 2 lat stwier
dzono różnice między grupą wieku młodszych i starszych, dotyczące ro
dzaju przeciwciał, poziomu mian i intensywności reakcji serologicznych. 
Tak np. zwracają uwagę m. in.: przewaga osób w grupie młodszych wy
łącznie z przeciwciałami O, podczas gdy w grupie starszych przewaga 
oćób z przeciwciałami „mieszanymi” O, H i Vi, następnie niewielki odse
tek osób z przeciwciałami H w grupie młodszych (4, 4)), podczas gdy w gru
pie starszych odsetki z przeciwciałami H sięgają więcej niż połowy bada
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nych (55,4). Wymienione przykłady i inne jeszcze przemawiają za wpły
wem stosowanych w kraju typów szczepionek na obraz przeciwciał w obu 
grupach wieiku.

Materiały, na których opiera się badanie obrazu serologicznego popu
lacji, stanowią jednocześnie podstawę do dokonania dalszej oceny diagno
stycznych preparatów antygenowych, prowadzonej w poprzednich pra
cach (4, 5) oraz oceny czułości i wartości zastosowanych odczynów w obec
nych doświadczeniach.

W poprzednich publikacjach (4, 5) wykazano przede wszystkim znacze
nie hemaglutynacji O dla diagnostyki duru brzusznego, jako odczynu bar
dziej czułego aniżeli aglutynacja. Za miana miarodajne dla rozpoznania 
choroby uznano miana wysokie, od 1 : 200 i powyżej, przy wykazaniu dy
namicznego rozwoju przeciwciał. Swoistość odczynu została potwierdzo
na wynikami badań grup kontrolnych.

Wykazano następnie znaczenie hemagluitynaeji Vi dla wykrywania 
i kontrolowania nosicielstwa durowego, przy czym za miana miarodajne 
dla rozpoznania przyjęto poziomy przeciwciał od 1:40 (a pewniej od 1:60) 
do kilkuset i wyżej. Czułość odczynu okazała się większa an/iżeli agluty
nacji Vi. Swoistość została wykazana w wynikach badania grupy kontrol
nej, w której stwierdzono miana na ogół nisikie, rzadko sięgające do 1:40.

W niniejszej pracy, wykonanej przy użyciiiu tych samych antygenów 
(zawiesiny do aglutynacji O i H sporządzano dodatkowo wg podanych po
przednio wzorców), okazało się, że u nieszczepionej od 2 lat populacji mia
na przeciwciał O są na ogół niskie, zwłaszcza w aglutynacji O; w hema
glutynacji O, choć poziom przeciwciał jest wyższy, również nie sięga 
mian miarodajnych dla rozpoznania choroby. Zaledwie 2,5% osobników 
wykazuje miano 1:160.

Miana Vi nie osiągają poziomu miarodajnego dla rozpoznania nosiciel
stwa — w hemaglutynacji Vi 0,8% wykazało miano do 1 : 40.

Niski jest również poziom przeciwciał H.

Zarejestrowane w poprzednich publikacjach zróżnicowanie mian cha- \ 
rakterystycznych dla chorych na dur brzuszny, dla nosicieli i ludzi zdro- j 
wych nieszczepionych, zostało również potwierdzone wielokrotnie w ba
daniach kontrolnych niniejszej pracy, przy równoczesnym porównywa
niu wszystkich rodzajów prób.

Przytoczone dane prowadzą do wniosku, że zastosowane do obecnych 
badań preparaty diagnostyczne, przygotowane we własnym zakresie, wy
kazują odpowiednią czułość i swoistość. To stwierdzenie ma również zna
czenie dla oceny wyników odpowiedzi immunogennej na różne szcze
pionki przeciwdurowe u ludzi badanych testem aglutynacji i hemagluty
nacji przed i po szczepieniu (Doniesienie V).

Dotychczasowe wyniki naszych badań potwierdzają dawniejsze wnioski \ 
co do większej czułości odczynu hemaglutynacji O ii Vii niż aglutynacji. ) 
Taka sama ocena jest podawana również przez badaczy zagranicznych, 
głównie w odniesieniu do odczynu hemaglutynacji Vi dla rozpoznawania 
nosicielstwa (10 i inni). Należy jednak zaznaczyć, że w naszym materiale 
przy stwierdzonej ogólnie większej czułości hemaglutynacji Vi 3 do 5 n/o 
przypadków wykazywało wyższe wyniki w aglutynacji.

Natomiast dla wykrywania przeciwciał O wielu autorów uważa reak
cję aglutynacji za dostatecznie czułą (7, 12).

Nasze badania wykazują pewną przewagę odczynu hemaglutynacji nie 
tylko w oznaczaniu przeciwciał Vi, ale także O, przede wszystkim w od
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niesieniu do odczynów z wyższym mianem, co może mieć znaczenie dla 
diagnostyki duru (przeprowadzanej w okresie wolnym od szczepień prze
ciwdurowych około 5— 6 rnies.).

Miana niskie (jak w aktualnym badaniu do 1:40, częściej stwierdzane 
w hemaglutynacji O niż w aglutynacjii, mogą świadczyć z jednej strony
o większej czułości odczynu, z drugiej jednak o możliwościach nie
swoistych reakcji.

Z przedstawionych danych wynika, że nawet przy wieloletnich szcze
pieniach przeciwdurowych, po ustaniu bodźców stymulujących tworzenie 
przeciwciał, choćby przez okres 2 lat, iak w naszych warunkach, poziom 
przeciwciał kształtuje się nisko, poniżej miarodajnego diagnostycznie dla 
choroby czy nosicielstwa, nie tylko u młodszych osób, ale ii u starszych.

Toteż w wypadku zaprzestania u nas systemem corocznych szczepień 
przeciwdurowych, znaczenie diagnostyczne odczynów serologicznych 
znacznie wzrośnie, przy 'zapewnieniu dobrych preparatów antygenowych.

Analizę statystyczną wykonano według wskazówek profesora Aleksandra Cru- 

żewskiego, za co składamy podziękowanie.

Ob. Jerzemu Piątkowskiemu składamy podziękowanie za prowadzenie rejestra

cji, zebranie materiałów, ich rozdział itp.

В. К о п а ц к а ,  А. С л у б и ц к а

■ ' V rv- - \ • - ‘ : г • ■■ * ■ - 'n- i-: • ' ' J -
ОЦЕНКА ВАКЦИН И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВИВОК ПРОТИВ 

БРЮ Ш НОГО ТИФА

II. Картина антител для S. Typhi у населения местностей с контролированными 

противотифозными прививками

С о д е р ж а н и е

Авторы произвели серологические исследования населения в отношении ан

тител О, Н и Уд для S. typhi в местностях назначенных для контролированных 

противотифозных вакцинаций.

При помощи агглютинации и пассивной гемагглютинации исследовано сы

воротки 417 лиц, (избранных системой жребия) и невакцинированных против 

брюшного тифа не менее 2 лет, в этом: в возрасте от 7 до 19 лет — 298 лиц, 

а от 20 до 50 лет и выше — 121 лицо.

Обнаружены разницы в картине антител S. typhi зависящие от возраста. 

Они касаются вида антител, высоты полученного титра а также интенсивности 

серологических реакций.

В группе старших обнаружено:

1. более полный состав антител (у 69,4е/» лиц из группы старшего возраста 

констатированы антитела Н и Vi, кроме антител О, почти повсеместно обна

руживаемых. В группе же младшего возраста у 10,8°/о лиц выявлено кроме 

антител О также антитела Н и Vi, а у 86,5% лиц — исключительно антитела О).

2. высший уровень антител (при низких титрах вообще).

3. более частую интенсивность серологических реакций (в группе детей 

и юношей — 16,2°/#, в группе старших 57,8°/» исследованных).

Рассмотрена возможность влияния применяемых в стране типов вакцин на 

серологическую картину обследованного населения.
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B. K o p a c k a ,  A. S i u b i c k a

. /
EVALUATION OF TYPHOID VACCINES AND EFFECTIVESS 

OF THE VACCINATIONS

II. THE S. TYPHI ANTIBODY PATTERN IN THE POPULATION 

OF AREAS SELECTED FOR THE FIELD TRIALS OF TYPHOID VACCINES

S u m m a r y

In the areas selected for the field trial of typhoid vaccines a serological survey 

was made of the population in respect to О, H and Vi antibodies against S. typhi.

Employing the agglutination and passive hemagglutination tests, the sera of 417 

persons selected at random and not vaccinated against typhoid fever at least in 

the past two yeairs were examined, including 296 persons aged 7 to 19 years and 121 

aged 20 to 50 years or more.

Differences in the pattern of S. typhi antibodies related to age were found, 

concerning the type of antibodies, titers and intensity of the serological reactions.

In the older age group the following observations were made.

1. A fuller set of antibodies occurs in the older age group; in 69,4% of the in 

dividuals of this group H and1 Vi antibodies were found, besides О antibodies in al

most. every case. In the younger age group only 10,8°/o of the persons examined 

showed presence of H and Vi antibodies besides О antibodies, and in 86,5°/o only О 

antibodies were found. • ■

2. Higher levels of antibodies howerer titers were generally low.

3. Greater frequency of strongly positive serological reactions, which were 

observed in 16,2% of children and younger persons, and in 57,8% of the older age 

group.

The possibility of an influence of the type of vaccines used in this country on 

the serological pattern of the studied population is considered.
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Henryk Mierzecki

DERMATOLOGIA PRACOWNICZA
Wyd. II, 1860 r., str. 346, ryc. 100, opr. pł., zł 50,—

Drugie wydanie ,,Dermatologii pracowniczej” jest rozsze

rzone i uzupełnione. Piśmiennictwo obejmuje nowe prace, 

bardziej aktualne z zakresu dermatoz przemysłowych. Nowe 

surowce i nowe metody pracy w nowych gałęziach naszego 

przemysłu domagały się uwzględnienia dalszego specjalnego 

opracowania. Został rozszerzony dział diagnostyczny przez 

uwzględnienie wielu prób czynnościowych skóry, badań przed

miotowych i ich krytycznego omówienia. Również dział scho

rzeń zakaźnych, alergii przemysłowej (badania francuskie, nie

mieckie, włoskie etc.) zostały szerzej opracowane.

Nowe osiągnięcia w badaniu chorób przemysłu górniczego, 

wreszcie profilaktyka i lecznictwo zostały bardziej wyczer

pująco omówione.

Praca przeznaczona jest zarówno dla lekarzy specjalistów, 

dermatologów i lekarzy przemysłowych, jak i dla lekarzy ogól

nych, których interesują praktyczne zagadnienia z tej dzie

dziny.
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Maria Kruczałowa, Barbara Schillerowa *

OCENA SZCZEPIONEK I SKUTECZNOŚCI SZCZEPIEŃ 

PRZECIW DUROWI BRZUSZNEMU

III. WYRÓB I WSTĘPNA CHARAKTERYSTYKA SZCZEPIONEK 

PRZEZNACZONYCH DO SZCZEPIEŃ KONTROLOWANYCH **

Z Wytwórni Surowic i Szczepionek w Krakowie 

Dyrektor: dr Z. Moszczeński

i z Centralnego Laboratorium Zjednoczenia Wytwórni Surowic i Szczepionek

w Warszawie 

Kierownik: prof. dr L. Rzucidlo

Zgodnie z zaleceniem Polskiego Komitetu do oceny szczepionek i sku
teczności szczepień przeciw durowi brzusznemu podjęto produkcję czte
rech rodzajów szczepionki przeciw durowi brzusznemu, które miały być 
porównywane w szczepieniach kontrolowanych i w doświadczeniach la
boratoryjnych:

1. Bakteryjna szczepionka forma!inowo-fenolowa oznaczona symbo
lem N;

2. Bakteryjna szczepionka acetonowa wg Landy’ego oznaczona sym
bolem P;

3. Szczepionka wg Grasseta w modyfikacji Slopka stanowiąca lizat pa
łeczek durowych z dodatkiem wodorotlenku glinu — oznaczona symbo
lem T;

4. Endotoksyczna szczepionka wg Westphala z dodatkiem wodorotlen
ku glinu oznaczona symbolem S.

Wymienione szczepionki można podziellić na takie, w których komórka 
bakteryjna nie ulega rozbiciu i takie, które składają się z antygenów 
uwolnionych z komórek bakteryjnych. Antygeny te adsorbuje się na wo
dorotlenku glinu.

Szczepionka bakteryjna —  zabita formaliną ii konserwowana fenolem 
(N) stanowi zawiesinę o pełnym składzie antygenowym. Antygeny te 
znajdują się bądź w samej komórce bakteryjnej, bądź rozpuszczone w pły
nie, w którym komórki są zawieszone (antygen Vi ii H). Dodanie do za
wiesiny bakteryjnej formaliny w liloścti 1% może wpływać ujemnie na 
zawartość antygenu Vii, ale dodatnio wpływa na utrwalenie antygenu H 
(antygen białkowy).

Szczepionka bakteryjna acetonowa (P) wg Landy’ego — przedstawia 
suchą masę bakteryjną, którą dla otrzymania szczepionki gotowej do 
użytku zawiesza się w zbuforowanym fizjologicznym roztworze soli ku
chennej tuż przed wstrzyknięciem. Zamiarem Landy’ego było nie do

* Praca została wykonana pod kierownictwem naukowym prof. dr J. Kostrzew- 

skiego, prof, dr Z. Przybylkiewicza oraz prof. dr L. Rzucidlo.

** Praca częściowo dotowana przez Światową Organizację Zdrowia.



puścić do rozpuszczenia się antygenu Vi, i w tym celu odwodnił on za
wiesinę bakteryjną acetonem, zapewniając uzyskanie szczepionki bakte
ryjnej zawierającej nie uszkodzony antygen VI utrwalony na powierzch
ni komórek.

Szczepionkę wg Grasseta-Slopka (T) (4, 5) uzyskuje się drogą kolejnego 
zamrażania i odmrażania zawiesiny bakteryjnej zabitej w parze bieżącej; 
powoduje to pękanie komórek bakteryjnych. Do płynu przedostają się 
składniki ściany komórkowej ii cytoplazmy. Ogrzewanie szczepionki inak- 
tywuje antygen H. Autolizat jest obciążony balastem substancji o nie
swoistym • działaniu antygenowym.

Szczepionka endotoksyczna (S) zawiera zaadsorbowaną na wodorotlen
ku glinu endotoksynę durową uzyskaną metodą Westphala (6). Jest to 
oczyszczony antygen O czyli komplelks wielocukrowo-lipidowo-białkowy
0 określonej budowie chemicznej. Białka nie związane w kompleksie
1 kwasy nukleinowe ulegają usunięciu w czasie procesu oczyszczania.

\ . л  ' "  ' "  .

SPOSOB PRZYGOTOWANIA SZCZEPIONEK

S z c z e p .  Do przygotowania czterech szczepionek użyto szczep S ty- 
phi-Ty2 WHO otrzymany w postaci zliofiliizowanej ze Statens Serumin- 
stitut w Kopenhadze (Międzynarodowe Laboratorium Światowej Organi
zacji Zdrowia dla standaryzacji preparatów biologicznych). Zawiesina 
tego szczepu, pochodząca z jednego zbioru została 'zliofilizowana w dużej 
ilości flaszek w Instytucie Waltera Reeda w Waszyngtonie w 1960 roku. 
Część tych flaszeczek wykorzystano do przygotowanych przez ten insty
tut szczepionek durowych oznaczonych symbolami К ii L do szczepień 
kontrolowanych w Jugosławii i  Gujanie Brytyjskiej, a część flaszeczek 
przekazano do dyspozycji Światowej Organizacji Zdrowia (Ś. O. Z.) — 
dla dalszych badań nad skutecznością szczepień przeciw durowi brzusz
nemu.

Szczep ten z surowicami produkcji Wytwórni Surowic i Szczepionek 
w Krakowie aglutynował: z surowicą S. typhi O do miana 1:40, z surowicą
S. typhi H — 1:2560, z surowicą Vi — 1:160.

P o d ł o ż a .  Do wyrobu zawiesiny durowej używano podłoża buliono
wego na wyciągu cielęcym dla przygotowania hodowli wyjściowej oraz 
podłoża agarowego na podwójnym wyciągu cielęcym, zawierającego 2°/° 
peptonu Witte i 2,5% agaru koreańskiego — do hoidowli produkcyjnej.

P r z y g o t o w a n i e  z a w i e s i n y  m a c i e r z y s t e j .  Cztery szcze
pionki zostały przygotowane z jednej wyjściowej zawiesiny pałeczek du
rowych Ty2. Dla otrzymania potrzebnej ilości zawiesiny wykonano 7 po
siewów każdy na 500— 600 flaszek Roux. Do każdego posiewu ożywiano 
nową flaszeczkę liofilizowanego szczepu Ty2. Hodowlę 18-godzinną świe
żo ożywionego szczepu posiewano na bulion (hodowla wyjściowa) i czte
rogodzinną hodowlę bulionową przesiewano na podłoże agarowe we flasz
kach Roux. Uzyskaną 18—-20 godz. hodowlę spłukiwano 0,02 M buforem 
fosforanowym (pH =  7,2). Zawiesinę ze 100 flaszek (=  1 zbiór) zbierano 
do jednego naczynia.

Każdy zbiór dzielono na cztery części proporcjonalnie do zapotrzebowa
nia na poszczególne szczepionki; na przygotowanie szczepionki formali- 
nowo-fenolowej — 35,55°/», acetonowej —  28,9%, wg Grasseta-Ślopka — 
6,65°/°, wg Westphala —  28,9%.

24 M. Kruczałowa, В. Schillerowa N r 1— 2
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Próbki zawiesiny macierzystej z każdego zbioru poddawano następu
jącym badaniom:

A. K o n t r o l a  m i k r o s k o p o w a  — w preparatach ze wszystkich 
zbiorów stwierdzono obecność pałeczek Gram (— ) i nie stwierdzono za
nieczyszczeń innymi drobnoustrojami.

B. K o n t r o l a  s e r o l o g i c z n a  — odczynem aglutynacji probów
kowej z surowicami: S. typhi O — senia 40860, S typhi H — seria 40760, 
Vi — seria w. II. 20, wyprodukowanymi przez Wytwórnię Surowic 
i Szczepionek w Krakowie. Miano aglutynacyjne zawiesin wyjściowych 
wahało się w granicach: z surowicą S. typhi O — 1:20; S. typhi H — 1:1280 
do 1:2560; Vi — 1:80 do 1:160.

C. K o n t r o l a  g ę s t o ś c i  z i a w i e s i n y .  Jak ustalił Polski Ko
mitet do oceny szczepionek i skuteczności szczepień durowych, wszyst
kie użyte do szczepień kontrolowanych szczepionki powinny zawierać 
w 1 ml 1 miliard pałeczek S. typhi lub antygeny w ilości odpowiadającej
1 miliardowi pałeczek durowych. Gęstość zawiesiny oznaczano nefelome
trycznie w porównaniu >z wzorcem pyreksowym jednorniiliardowym uzy
skanym w Laboratorium S. O. Z. dla standardów Biologicznych *. Prócz 
tego w probówkach pobranych z części zawiesiny zabitej formaliną okre
ślano gęstość przy użyciu Visomiatu ii fotometru Pulfricha. Gęstość pró
bek pochodzących z każdego zbioru oznaczano w czterech pracowniach 
(w pracowni produkcyjnej i w Zakładzie Kontroli Technicznej WSS Kra
ków, w Zakładzie Epidemiologii PZH oraz w Zakładzie Badania Surowic 
i Szczepionek PZH).

D. B a d a n i a  z a w a r t o ś c i  a z o t u .  Określano zawartość azotu 
całkowitego metodą Kjeldahla w zawiesinie oraz w osadzie powstałym po 
odwirowaniu zawiesiny; czyli po odrzuceniu składników zawierających 
azot, którć dostały się do zawiesiny z podłoża. Badania te wykonano 
w próbkach z niektórych zbiorów oraz w próbce z zawiesiny formaiirJbwej 
zbiorczej. Tabela I przedstawia wartość azotu całkowitego (Nc) w zawie
sinie i osadzie w mg/ml w porównaniu z oceną gęstości przeprowadzoną 
trzema metodami.

Każdy zbiór zawiesiny, podzielony na cztery części przechowywano 
osobno aż do momentu uzyskania wyników kontroli bakteriologicznej. Po 
odrzuceniu zbiorów, które w czasie produkcji lub kontroli okazały się 
niezdatne do dalszego przerobu, łączono pozostałe zbiory. W ten sposób 
otrzymano cztery zawiesiny wyjściowe do przygotowania czterech szcze
pionek. Ogółem zebrano 41,5 litra zawiesimy pałeczek durowych szcze
pu Ty 2.

S p o r z ą d z e n i e  s z c z e p i o n k i  f o r m a H n o w o - f e n o l o -  
w e j. ** Odmierzoną część zawiesiny z każdego zbioru przeznaczoną do 
tej szczepionki zabijano dodając 1% formaliny li przetrzymując przez 24 
godzimy w temperaturze 36°C. Po tym okresie kontrolowano jałowość oraz 
gęstość zawiesiny i przechowywano ją w temperaturze 4°C.

'Po uzyskaniu wszystkich zbiorów łączono je w sposób jałowy w jednym 
naczyniu otrzymując 13,1 1. zawiesiny, którą zbadano pod względem ja- 
łowości i oznaczano jej gęstość.

* World Health Organization International Laboratory for Biological Standart.

** Szczepionka była stosowana do szczepień ochronnych przeciw durowi brzusz
nemu w Polsce w okresie międzywojennym, w czasie II  wojny światowej oraz po 
wojnie do roku 1947. Sposób przygotowania tej szczepionki ujęty jest .,Dokumen
tacją technologiczną szczepionki pw durowi brzusznemu i durom rzekomym (TAB)” 
zatw. przez Min. Zdr. 9. VII. 1958 r.
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T a b e l a  I

Zestawienie wyników kontroli gęstości oraz zawartości azotu całkowitego zawiesin

wyjściowych

Gęstość tej zawiesiny określiły niezależnie od siebie: Pracownia pro
dukcyjna Wytwórni Surowic i Szczepionek w Krakowie, Zakład Epide
miologii oraiz Zakład Badania Surowic ii Szczepionek Państwowego Za
kładu Higieny w Warszawie. Średnia wyprowadzona z trzech oznaczeń 
wynosiła 60X109. Przyjmując powyższą ilość 13,100 ml zawiesiny oraz 
gęstość jej 60Х109 obliczono, że odpowiada ona 775 1. szczepionki (popeł
niono tu pomyłkę gdyż po prawidłowym przeliczeniu liczba ta powinna 
wynosić 786 1. Różnica wynosi 1,39%).

Zawiesinę rozcieńczano dodając na każde 10 litrów buforowanego fo
sforanami fizjologicznego roztworu soLi kuchennej (zawierającego 0,45°/» 
fenolu — 170 ml zawiesiny, otrzymując szczepionkę o gęstości 1 miliar
da/ml. Następnie z każdej butli pobierano próbki dla oznaczenia jałowości, 
nieszkodliwości oraz do badań chemicznych. Po uzyskaniu zadowalają
cych wyników szczepionkę rozlewano do flaszek a 50 ml. Flaszki zamknię
to gumowymi kapturkami. W czasie rozlewania przeprowadzono kontro
lę jałowości. Po zakończeniu rozlewania kontrolowano po 1 losowo wy
branej flaszce z każdej butli.

S p o r z ą d z e n i e  s z c z e p i o n k i  a c e t o n o w e j .  Szczepionka 
acetonowa została przygotowana na podstawie pracy Landy’ego (1) ii we
dług wskazówek dr A. Benensona z Instytutu Waltera Reeda w Waszyng
tonie opartych na metodyce stosowanej w WRAIR. * Metodykę tę zmo
dyfikowano w tych punktach, w których wymagały tego nasze warunki 
techniczne.

W czasie nie dłuższym niż 2 godziny po zbiorze, część zawiesiny prze
znaczoną na szczepionkę acetonową odwadniano wkraplając ją wolno do 
potrójnej objętości acetonu. Powstały osad bakteryjny przepłukiwano 
trzykrotnie w ciągu trzech dni acetonem — po czym zawiesinę bakterii 
w acetonie inaktywowano w temp. 37°C przez 24 godziny w łaźni wodinej. 
Pobierano próbki dla kontroli jałowości, a zawiesinę acetonową przecho
wywano w chłodni w 4°C do czasu uzyskania wszystkich zbiorów. Wów
czas, po odlewarowaniu acetonu znad osadu bakteryjnego, połączono 
wszystkie jałowe zawiesiny w jednej butli zawierającej perełki ze stali

* Division of Immunology Walter Reed Army Institut of Research.



kwasoodpornej, posługując się urządzeniem o zamkniętym obiegu. Na
stępnie ucierano zawiesinę perełkami, obracając butlę w pozycji leżącej 
z szybkością 36—40 obrotów na minutę w celu uzyskania homogennej 
masy. Zhomogenijzowaną zawiesinę bakteryjną w acetonie w ilości 4000 ml 
zmieszano z 9000 ml czterochlorku węgla, a po przesączeniu przez wore
czek nylonowy dodano mieszaniny acetonu (1, cz.) i czterochlorku .węgla 
(2V4 cz.) do objętości 18900 ml. Opierając się na gęstości zawiesiny for- 
malinowej i na stosunku, w jakim były dzielone poszczególne zbiory za
wiesin wyjściowych, 18 900 ml zawiesiny odpowiada 630 1. szczepionki 
acetonowej o gęstości 1 miliarda ina 1 ml. Użycie czterochlorku węgla 
miało zapobiegać szybkiej sedymentacji bakterii, a tym samym zapewnić 
bardziej jednolitą gęstość zawiesiny w czasie rozlewania. Pałeczki duro
we zawieszone w samym acetonie opadają szybko na dno.

Zawiesinę rozlewano do flaszeczek a 10 ml przy pomocy półautoma
tycznego aparatu wmontowanego wewnątrz szafki Hansena. Przed przy
stąpieniem do rozlewania wnętrze szafki wyjaławiano tlenkiem etylenu 
oraz promieniami ultrafioletowymi. Każdą flaszeczkę napełniano ilością 
1,5 ml zawiesiny, co odpowiada 50 ml szczepionki o gęstości 1 miliarda 
bakterii w 1 ml. Tace z rozlanymi flaszeozkami, pokryte jałową folią alu
miniową, natychmiast po rozlewie przenoszono do wyjaławianych tlen
kiem etylenu komór Mobilizacyjnych. Suszenie szczepionki przeprowa
dzano dwufazowo. W pierwszej fazie stosowano pompę próżniową olejo
wą, wytwarzającą 2 ram próżni. Wyparowany aceton i czterochlorek wę
gla skraplał się w kondensorze oziębianym mieszaniną alkoholu i su
chego lodu. Po 4 godzinach odłączano kondensor, a w drugiej fazie su
szenia na miejsce pompy olejowej włączano pompy dyfuzyjne. Suszenie 
szczepionki trwało łącznie 36 godzin. Po odłączeniu pomp dyfuzyjnych 
wypełniano komory jałowym azotem, tace ze szczepionką przenoszono 
do wyjałowionej szafki Hansena, w której korkowano flaszeczki. Po za
korkowaniu flaszeczki kapslowano. Zawartość losowo wybranych flasze
czek poddawano kontroli jałowości, nieszkodliwości dla myszy oraz ozna
czeniu suchej masy, °/» wilgoci i azotu całkowitego (Nc). Zawartość su
chej masy wahała się od 0,0213 g do 0,0300 g, % wilgoci od 5% do 13,8°/°, 
zaś ilość Nc w 1 mg suchej masy wynosiła 0,072 mg.

P ł y n  do  z a w i e s z a n i a  s z c z e p i o n k i  a c e t o n o w e j .  Do 
zawieszania szczepionki acetonowej przygotowano 'buforowany fosforana
mi roztwór fizjologiczny soli (pH =  7,2) z dodatkiem 0,45°/<> fenolu. Po 
przeprowadzeniu kontrola jałowości, kontroli chemicznej (pH, fenol, chlor
ki) oraz apirogenności, płyn rozlewano do flaszeczek a 50 ml i zamykano 
gumowymi kapturkami.

S p o r z ą d z e n i e  s z c z e p i o n k a  wg  G r a s s e t a - S l o p k a ,  
adsorbowanej na wodorotlenku glinu. Zawiesinę z poszczególnych zbio
rów przeznaczoną na tę szczepionkę sterylizowano przy pomocy pary 
bieżącej przez 30 minut, a następnie na przemian mrożono w 18°С i od
mrażano w 36°C. Zabieg ten powtarzano 14 razy, po czym kontrolowano 
jałowość zawiesiny. Jałowe zawiesiny wirowano przez 1 godzinę (3000 
rpm). Autolizat w postaci płynu znad osadu łączono w jednej butli, a osad 
przepłukiwano fizjologicznym roztworem soli, który dołączono do auto- 
łizatu. Otrzymano łącznie 2900 ml autoldzatu. Wyjałowiono go w parze 
bieżącej przez 30 minut, po czym dodano fenolu do koncentracji 0,45%. 
Sprawdzono jałowość oraz toksyczność autolizatu. Myszy znosiły dobrze 
dawkę 0,5 ml autolizatu.
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W oparciu o obliczenia dotyczące szczepionki formalinowo-fenolowej 
(775 1 =  35,55%) z 2900 ml autolizatu należało'przygotować 145 1 szcze
pionki wg Grasseta-Ślopka (6,65%). 290 ml autoldzatu przeznaczono do ba
dań analitycznych, pozostałe 2610 ml — odpowiadające 130,5 1 szczepion
ki rozcieńczono buforowanym fosforanami fizjologicznym roztworem soli, 
zawierającym 0,45% fenolu, do objętości 7,830 ml i filtrowano przez sącz
ki Seitza. Kontrolowano jałowość, Szczepionkę sporządzano dodając 60 ml 
rozcieńczonego autolizatu na 925 ml buforowanego fosforanami roztworu 
fizjologicznego soli (pH =  6,5) zawierającego 0,45% fenolu. Po stwierdze
ni^ jałowości dodawano adsorbent w postaci 2% wodorotlenku glinu 
w takiej ilości (15 ml/l), aby ostateczna jego koncentracja w szczepionce 
wynosiła 0,03%. Ten sposób postępowania wprowadza zmianę w stosun
ku do oryginalnego przepisu Ślopka, wg którego zawiesinę wodorotlenku 
glinu w autolizacie otrzymuje się z siarczanu glinowo-potasowego lub 
amonowego dodanego do autolizatu i strącanie wodorotlenkiem sodu 
w pH =  6,8 a następnie trzykrotne przepłukanie powstałego wodorotlen
ku glinu, celem usunięcia nadmiaru siarczanu. Przy tej okazji zachodzi 
możliwość usunięcia także części niezaadsorbowanych substancji antyge
nowych. '' - • - ' v' • — >

Gotową szczepionkę kontrolowano na jałowość, nieszkodliwość dla my
szy oraz zawartość fenolu i glinu. Rozlewano w sposób analogiczny jak 
szczepionkę formalinowo-fenolową.

S p o r z ą d z e n i e  s z c z e p i o n k i  wg  W e s t p h a l a ,  adsorbo- 
wanej na wodorotlenku glinu. Zawiesiny ze wspólnego zbioru przezna
czone do sporządzenia szczepionki endotoksycznej wg Westphala ogrze
wano przez 30 minut w 100°C w celu zabicia i po odwirowaniu podda
wano liofilizacji. Otrzymaną w ten sposób suchą masę bakterii zważono 
i poddano opisanej przez Westphala (6) ekstrakcji w mieszaninie fenolu 
z wodą celem uzyskania lipopolisacharydu. Zastosowano następującą pro
porcję odczynników: na 10 g suchej masy bakteryjnej użyto 350 ml (obję
tościowo) fenolu i 350 ml wody destylowanej. Ekstrakcję przeprowadzano 
w temperaturze 60°С przez 4 godziny przy stałym mieszaniu. Po skoń
czonej ekstrakcji ochładzano mieszaninę w cylindrach w 4°C. Po dwóch 
dniach następowało rozdzielenie się mieszaniny na 3 warstwy: wodną, 
bakteryjną i fenolową. Dalszemu przerobowi podlegała jedynie faza wod
na, zaś fazę fenolową i resztę komórek bakteryjnych odrzucono. Dokład
nie odwirowaną fazę wodną zawierającą lipopolisacharyd pałeczki duro
wej oraz kwas rybonukleinowy dializowano do wody destylowanej przez
3 dni, celem całkowitego usunięcia fenolu. Po tym czasie wytrącano kwas 
rybonukleinowy przy pH =  4,5, używając 1 N kwasu octowego i kilka 
kropli kwasu solnego. Osad kw. rybonukleinowego odwirowano, płyn zaś 
poddano ponownej dializie przez 3 dni do wody destylowanej. W ten spo
sób otrzymaną endotoiksynę poddano liofilizacji. Zliofilizowane endotok- 
syny otrzymane z poszczególnych ekstrakcji izawiesin połączono ze sobą 
i zważono. Ze 111,8 g suchej masy bakteryjnej otrzymano 7,48 g endo- 
toksyny, co stanowi 6,7% wydajności. Zgadza się to z wydajnością podaną 
przez Westphala (9). Za podstawę obliczenia ilości szczepionki, jaka miała 
być sporządzona z otrzymanej endotoksyny, przyjęto, tak jak w wypadku 
innych szczepionek, gęstość zawiesiny zabitej formaliną, przeznaczonej 
do sporządzenia szczepionki formalinowo-fenolowej. Ilość endotoksyny 
zawarta w 1 ml szczepionki winna zatem odpowiadać ilości endotoksyny, 
jaką uzyskać można z 1 miliarda drobnoustrojów. Z 6,77 g endotoksyny
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sporządzono 570 1 endotoksycznej szczepionki przeciwdurowej. Reszta 
endotoksyny tzn. 0,71 g przeznaczona została do badań kontrolnych.

Endotoksynę rozpuszczono w 5,7 1 buforowanego fosforanami fizjolo
gicznego roztworu soli zawierającego 0,45% fenolu, przesączono przez filtr 
Seitza, a po zbadaniu jałowości rozcieńczono buforowanym fizjologicz
nym roztworem solii celem uzyskania żądanego stężenia endotoksyny, od
powiadającego 1 miliardowi pałeczek S. typhi w 1 ml szczepionki. Po
nadto dodano do tak sporządzonej szczepionki jałowego, 2% wodorotlen
ku glinu tyle, by końcowa jego zawartość w szczepionce wynosiła 0,03% 
Al/OH/3. Jako środek konserwujący zastosowano fenol w stężeniu 0,45%. 
Po przeprowadzeniu kontroli jałowości, nieszkodliwości na myszach, 
zawartości fenolu i gLinu —  szczepionkę rozlano do flaszek a 50 ml i zam
knięto kapturkiem gumowym.

1 ml szczepionki endotoksycznej wg Westphala zawierał około 12 î g 
endotoksyny, a więc (ilość, jaką można uzyskać przeciętnie z 1 miliarda 
pałeczek durowych.

BADANIA KONTROLNE

Kontrolę jałowośai przeprowadzono według przepisów Farmakopei 
Polskiej III, dołączając jedynie trzecie podłoże do hodowli w warunkach 
beztlenowych, a mianowicie podłoże tiogliikolanowe. Badania kontrolne 
przeprowadzono każdorazowo na 2 zestawach podłoży, ustawianych 
w temperaturze 36° С oraz w temperaturze pokojowej. Okres obserwacji 
15 dni.

Gotowe szczepionki podlegały kontroli: Zakładu Kontroli Technicznej 
Wytwórni (ZKT) oraz kontroli seryjnej Zakładu Badania Surowic i Szcze
pionek PZH (ZBS). Wyniki kontroli ZKT zebrane są w tabeli II.

ZBS po przeprowadzeniu kontroli oznaczył każdą serię szczepionki 
numerami Kontroli Państwowej.

Badania własności immunogennych 4 szczepionek przeprowadził Zakład 
Epidemiologii, Zakład Bakteriologii ii Zakład Badania Surowic i Szcze
pionek PZH oraz inne Zakłady, uczestniczące w programie badań. Wyniki 
badań podano w odpowiednich doniesieniach.

Po 3 1 szczepionek: fiormalinowo-fenolowej, wg Grasseta-Slopka oraz wg 
Westphala (dwie ostatnie bez adsorbentu), wodorotlenek glinu w ilości 
wystarczającej na б 1 szczepionki oraz 60 flaszeczek szczepionki acetono
wej z odpowtiednią ilością flaszek płynu do zawieszania — przesłano celem 
przeprowadzenia dalszych badań do Laboratorium Standaryzacji Prepa
ratów Biologicznych Światowej Organizacji Zdrowia w Kopenhadze.

BADANIA KONTROLNE ENDOTOKSYNY WYPRODUKOWANYCH

SZCZEPIONEK

Dokładne i wyczerpujące dane dotyczące endotoksyn pałeczek gram- 
ujemnych znaleźć można w monograficznej pracy Westphala (9). Dla 
nas istotne było przebadanie składnika wielocukrowego antygenu O 
w poszczególnych szczepionkach. Składnik ten odgrywa dużą rolę w pro
cesie uodporniania jako część determinująca swoistość antygenową (3, 7).

Ze wszystkich szczepionek wyodrębniono endotoksyny metodą West
phala, po czym poddano je hydrolizie kwasem siarkowym. Hydrolizaty 
endotoksyn analizowano w chromatografii bibułowej (8) w układzie piry- 
dyna-butanol-woda i stwierdzono, że wielocukrowa komponenta endo-
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T a b e l a  II

Zestawienie wyników kontroli jałowej, nieszkodliwości i analiz chemicznych 

czterech szczepionek durowych

ad. 1) wg Farmakopei Polskiej I I I

ad. 2) po 0,5 podskórnie 2 myszkom wagi ca 20 g, czas obserwacji 10 dni 

ad. 3) radiometrem

ad. 4) miareczkowo z przeliczeniem na NaCI 

ad. 5) oznaczony bromometrycznie 

ad. 6) metodą dimedonową

ad. 7) oznaczony wagowo, w przeliczeniu z А12Оз

toksyn 4 szczepionek eksperymentalnych posiada typowy dla form gład
kich S. typhi —  skład wielocukrów. Są to: gldkoza, galaktoza, mannoza, 
ramnoza i tyweloza (tyweloza jest swoistym wielocukrem — desoksy- 
cukrem charakterystycznym dla S. typhi). Jedynie w endotoksynie uzy
skanej ze szczepionki wg Grasseta-Slopka nie udało się wykryć tywelozy.

Ponadto wykonano z endotoksynami wymienionych szczepionek test 
pyrogennośoi i stwierdzono, że w dawce 0,005 g na 1 kg wagi królika 
pyrogenne są: szczepionka acetonowa (podniesienie temperatury o 0,9°) 
i szczepionka formalinowo-fenolowa (podniesienie temperatury o 0,8°).

Badania przeprowadzone przy użyciu precypitacjd w żelu agarowym 
wg Ouchterlony’ego (2), stosując surowicę poliwalentną uzyskaną przez 
uodpornianie królików szczepem S. typhi Ty 2 oraz stężenia endotoksyny 
200 mg w 0,2 ml, wykazały:

1) szczepionka acetonowa — 2 smugi precypitacyjne

2) szczepionka formaliinowo-fenolowa — 3 smugi precypitacyjne

3) szczepionka Grasseta-Slopka — 2 smugi precypitacyjne

4) szczepionka Westphala — 1 smuga precypitacyjna



UWAGI KOŃCOWE DOTYCZĄCE PRODUKCJI POSZCZEGÓLNYCH

SZCZEPIONEK

Spośrod czterech szczepionek użytych do szczepień kontrolowanych 
najmniej trudności w przygotowaniu, przy obecnym wyposażeniu apara
turowym Wytwórni Surowic i Szczepionek, sprawia szczepionka forma
lino wo-fenolowa .

Produkcja szczepionki wg Grasseta-Slopka prowadzona w Polsce przez 
wiele lat, obok nieco trudniejszego postępowania technologicznego, 
sprawia również więcej trudności w ocenie jej własności immunologicz
nych. Zwłaszcza ocena własności antygenowych w fazie autoLizatu nie 
posiada odpowiednio opracowanej dokumentacji, co zmusza do opero
wania w dalszych fazach produkcyjnych półproduktem o bliżej nie zna
nych, a przypuszczalnie zmieniających się własnościach immunogennych.

Szczepionka acetonowa nastręcza najwięcej trudności technicznych 
w produkcji. Zastosowanie acetonu jako czynnika odwadniającego, a na
stępnie czterochlorku węgla jako czynnika zabezpieczającego odpowiednią 
dyspersję, zmusza do posługiwania się aparaturą sporządzoną z materiałów 
odpornych na działanie rozpuszczalników, których niestety nie można 
uzyskać na rynku krajowym. Obydwa związki i ich pary wywierają przy 
tym szkodliwe działanie na organizm ludzki, co w połączeniu z łatwopal
nym charakterem acetonu powoduje konieczność wprowadzenia postępo
wania zabezpieczającego z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, sta
nowiącego dodatkowe utrudnienie w produkcji. Mimo zastosowania 
czterochlorku węgla jako czynnika zwiększającego stopień rozproszenia, 
szczepionka stosunkowo łatwo sedymentuje, co zmniejsza dokładność 
dawkowania szczepionki w czasie jej rozlewania, w stosunku do pozosta
łych szczepionek. Wreszcie suszenie rozlanej szczepionki wymaga odpo
wiedniej aparatury.

Szczepionka endotoksyczna wg Westphala została przygotowana na 
podstawie prac tego autora, zmierzających do przeprowadzenia dokładnej 
analitylki immunoehemiicznej endotoksyn pałeczek gramujemnych. Proces 
przygotowania Mpopoliisacharydu przebiega w warunkach niejałowych. 
Zaadaptowanie tej metody do produkcjii szczepionki wymagało sączenia 
endotoksyny przez filtry bakteryjne. Każde sączenie przez sączki Seitza 
jest przyczyną zubożenia preparatu o składniki aktywne wskutek zacho
dzącej adsorpcji i wobec tego nie jest metodą polecaną w produkcji. 
Prócz tego metoda ta wyma'ga zastosowania dwukrotnej liofilizacja przy 
użyciu specjalnej, nile wszędziie dostępnej aparatury.
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М. К р у ч а л о в а ,  Б. Ш и л л е р

ОЦЕНКА ВАКЦИН И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВИВОК ПРОТИВ 

БРЮ Ш НОГО ТИФА

III. Изготовление и предварительная характеристика вакцин предназначенных 

для контролированных прививок

С о д е р ж а н и е

Изготовлены 4 вида противотифозных вакцин для сравнительной лабораторной 

и эпидемиологической оценки: вакцину формалиново-феноловую (N), ацетоновую 

приготовленную по методу Landyśgo (Р), вакцину приготовленную по методу 

Grasset-Ślopka (Т) и эндотоксическую вакцину Wesphala (S). Две первые вак
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цины содержат полные бактериальные клетки, две следующие составляют 

растворы антигенов S. typhi с разной степенью очистки. Представлена характе

ристика отдельных вакцин и способ их приготовления. Все вакцины изготов

лены из одного штамма и одной исходной взвеси S. typhi Tyg. Проведен имму- 

нохимический анализ вакцин N, Р, S и Т охватывающий хроматографический 

анализ и преципитацию в агаровом желе.

Обнаружено, что наибольшие производственные трудности вызывает при

готовление ацетоновой вакцины по методу Landy а наиболее простой в при

готовлении является вакцина формалиново-феноловая.

М. K r u c z a ł o w a ,  В. S c h i l l e r

EVALUATION OF TYPHOID VACCINES AND EFFECTIVENESS 

OF THE VACCINATION

III. Production and preliminary characterization of vaccines for the field trial

• S u m m a r y

Four types of typhoid vaccines were prepared for comparative laboratory and 

epidemiological evaluation: formol-killed, phenol-preserved vaccine (N), acetone-kil

led vaccine according to Lady (P), Grasset-Slopek vaccine (T), and Westphal’s endo- 

toxic vaccine (S). The first two vaccines contain complete bacterial cells, while 

the other two are solutions of S. typhi antigens purified according to various 

methods. The characteristics and methods of production of each vaccine are 

discussed. A ll the vaccines were prepared from the same strain and a single 

starting suspension of S. typhi Ту 2. Immunochemical analysis of the N, P, S and 

T vaccines was carried out, including chromatographic analysis and agar gel 

precipitation.

It was found that the greatest difficulties arise during production of the 

acetone vaccine, while production of the formol-phenol vaccine requires the sim

plest procedure.
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OCENA SZCZEPIONEK I SKUTECZNOŚCI SZCZEPIEŃ • 

PRZECIW DUROWI BRZUSZNEMU

IV. WSTĘPNA OCENA ODCZYNOW POSZCZEPIENNYCH

Z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu 

Dyrektor: dr med. S. Przyłęcki

Zanim przystąpiono do kontrolowanych szczepień przeciw durowi 
brzusznemu, w 25 wybranych powiatach, dokonano wstępnej oceny od
czynów poszczepiennych w celu ostatecznego ustalenia dawki, jaką na
leżało zastosować w masowych szczepieniach. Do badań tych wybrano 
środowiska dziecięce i młodzieżowe (dom dziecka, szkoła, internat) 
w trzech powiatach województwa wrocławskiego nie objętych szczepie- 
niami kontrolowanymi (Milicz, Oława i Lwówek). W wybranych środo
wiskach nie prowadzono szczepień przeaiwdurowych w ubiegłych la
tach.

Do szczepień użyto cztery szczepionki przygotowane do szczepień 
kontrolowanych oznaczone symbolami: N, P, S, T. Szczepienia przepro
wadzono od stycznia do marca 1961 r. Przed pierwszym szczepieniem 
i w dwa tygodnie po drugim szczepieniu pobierano krew w ilości 10 do 
12 ml dla badań serologicznych. Od 325 osób pobrano dwukrotnie krew, 
przed i po szczepieniu. Wyniki badań serologicznych będą przedmiotem 
oddzielnego doniesienia. Przed szczepieniami dokonywano badania le
karskiego w celu wyeliminowania dzieci, u których istniały przeciw
wskazania. Szczepiono równolegle wszystkimi szczepionkami stosując 
system naprzemienny. Równocześnie szczepienia wykonywały cztery 
osoby, każda inną szczepionką. Dzieci zakwalifikowane do szczepień kie
rowano według kolejności zgłoszenia do innej osoby szczepiącej, w ten 
sposób pierwsze dziecko zostało zaszczepione szczepionką N, drugie P, 
trzecie S, a czwarte T itd. Zaszczepione dzieci rejestrowano na oddziel
nych listach oznaczonych symbolami szczepionek. Szczepiono dwukrot
nie w odstępie czterech tygodni. Szczepionkę wstrzykiwano głęboko pod
skórnie po zewnętrznej stronie ramienia.

Pierwotnie ustalono dawkę 0,5 ml dla dzieci do lat 14 i 1 ml (zawiera
jący 1 000 milionów bakterii lub odpowiadającej liłości endotoksyny du
rowej) dla osób od lat 15. Odczyny poszczepienne obserwowano i odczy
tywano po 24 i 48 godzinach od pierwszego i drugiego szczepienia, a w nie
których wypadkach również po pięciu dniach. Posługiwano się z góry 
ustalonym schematem.

Jako odczyny miejscowe obserwowano bolesność w miejscu wstrzy
knięcia, zaczerwienienie i obrzęk. Z odczynów ogólnych obserwowano 
dreszcze, temperaturę, ból głowy oraz rzadziej wymioty i biegunkę. Naj
częściej występującym z odczynów miejscowych był obrzęk, a z odczy
nów ogólnych temperatura, toteż uwzględniono je przede wszystkim 
w tabelach i w analizie porównawczej.

P rzeg ląd  E p idem io l. — 3
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Za slaby przyjęto obrzęk o średnicy do 5 cm.

Za średni przyjęto obrzęk o średnicy 6—10 cm.

Za silny przyjęto obrzęk o średnicy powyżej 10 cm.

Temperatura do 37°C mieści się w rubryce „bez odczynów”.

Za odczyn słaby przyjęto temperaturę 37,1—37,5°C 

Za odczyn średni przyjęto temperaturę 37,6—38°C 

Za odczyn silny przyjęto temperaturę powyżej 38°C

W YNIK I BADAN I ICH ANALIZA

Po pierwszych szczepieniach młodzieży od lat 15 stwierdzono bardzo 
silne odczyny po dawce 1 ml, zwłaszcza po szczepionce P i N. Tabela I 
ilustruje odczyny obserwowane po 24 i 48 godzinach u osób szczepio
nych dawką 1 ml. Wynika z niej, że szczepionka N dała najwięcej sil
nych ii sporo średnich odczynów miejscowych, które utrzymywały się 
przez 48 godzin (ii dłużej). Silne odczyny ogólne po szczepionce N wy
stąpiły u mniejszej liczby osób niż odczyny miejscowe, przy czym cofały 
się w drugiej dobie.

T a b e l a  I

Odczyny poszczepienne obserwowane po 24 godz. i 48 godz. u osób szczepionych 

po raz pierwszy przeciw durowi brzusznemu dawką 1 ml szczepionek N, P, S T

(Oława)

Natomiast szczepionka P wywoływała najwięcej silnych odczynów 
ogólnych, zwłaszcza w pierwszej dobie po szczepieniu oraz dość dużo sil
nych ii średnich odczynów miejscowych, utrzymujących się co najmniej 
przez 48 godzin. Podkreślić należy, że ina 51 osób skontrolowanych u 9 
osób szczepionych szczepionką N oraz u 8 osób szczepionych szczepion
ką P wystąpiły nadmierne odczyny miejscowe w postaci zaczerwienienia 
i bolesnych obrzęków o średnicy 15 cm, czyli obejmujących całe ramię.

Nie było and jednej osoby bez odczynu miejscowego po szczepionkach 
N, P i T, a po szczepionce P ani jednej osoby bez odczynu ogólnego.
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Wśród 28 osób szczepionych serią N u 6 (21%) i wśród 23 osób szczepio
nych serią P u 4 (17%) obserwowano równocześnie silne odczyny miej
scowe i ogólne po upływie 24 g od szczepienia.

Z uwagi na występowanie nadmiernych odczynów oraz duży odsetek 
silnych odczynów, które wystąpiły po dawce 1 ml, zdecydowano zmniej
szyć dawkę szczepionki do połowy ii ujednolicić ją z dawką dla dzieci 
(0,5 ml, co odpowiada 500 milionom bakterii). Ponadto szczepionkę ace
tonową P, która powodowała najsilniejsze odczyny ogólne, zdecydowano 
rozcieńczać dwukrotnie w stosunku do przepisu i stosować również 
w ilości 0,5 ml, oo w efekcie odpowiadało dawce około 250 milionów 
bakterii.

Tabela II ilustruje odczyny miejscowe ii ogólne obserwowane po 24 i 48 
godziinach u osób szczepionych dawką 0,5 ml.

T a b e l a  II

Odczyny poszczepienne zaobserwowane po 24 i 48 godzinach u osób szczepionych 

przeciw durowi brzusznemu dawką 0,5 ml szczepionek N, P *, S, T

* Szczepionka P dwukrotnie rozcieńczona 
** bez I szczepienia z Oławy

Z przedstawionych tabel wynika, że nasilenie odczynów poszczepien
nych zależało cd rodzaju i dawki szczepionki oraz od czasu, jaki upłynął 
od zaszczepienia. Na ogół silniejsze odczyny obserwowano po 24 godz. 
niż po 48 godzinach.



Po szczepionce N podanej w dawce 0,5 ml ilość odczynów silnych 
miejscowych była mniejsza niż po dawce 1 ml, ale w porównaniu z in
nymi szczepionkami było ich najwięcej, 5% po pierwszym szczepieniu 
i 3% po drugim (po 24 godz.). Silne odczyny ogólne po szczepionce N 
(10%) wystąpiły w mniejszym odsetku niż po szczepionce P (14%), ale 
w większym niż po szczepionkach T i S. Po 48 godzinach od zaszczepie
nia serią N znikły silne odczyny zarówno ogólne, jak i  miejscowe oraz 
wzrósł wybitnie odsetek osób bez odczynów (65— 70%). Po drugim szcze
pieniu obserwowano łagodniejsze odczyny, wzrosła liczba osób bez od
czynów, zarówno po 24 jak i 48 godzinach od szczepienia. Silny odczyn 
miejscowy obserwowano tylko u jednej osoby po upływie 48 godzin od 
drugiego szczepienia.

Szczepionka acetonowa P mimo dwukrotnego rozcieńczenia dała w 24 
godziny po pierwszym szczepieniu największy odsetek silnych (14°/o) oraz 
średnich (28%) odczynów ogólnych i zajęła drugie miejsce po szczepion
ce N pod względem silnych odczynów miejscowych (około 3°/»). Poza tym 
dała ona najmniejszy odsetek szczepionych bez odczynów. Odczyny 
obserwowane po 48 godz. od pierwszego, szczepienia oraz po drugim 
szczepieniu były łagodniejsze. Wzrosła liczba przypadków bez odczynów.

Szczepionka T zajmuje pośrednie miejsce pomiędzy szczepionkami N 
i P a szczepionką S, która dała najłagodniejsze odczyny. U osób skron- 
trolowanych po 24 godz. od pierwszego szczepienia szczepionką T tylko 
u 3°/o obserwowano silne odczyny ogólne, które po 48 godz. ustąpiły. 
W 24 godziny po pierwszym szczepieniu było 56% osób bez odczynów 
miejscowych, a 86% po drugim szczepieniu.

Szczepionka S poza jednym przypadkiem (1%) nie powodowała sil
nych odczynów miejscowych ani ogólnych. Średnich odczynów było 3% 
po pierwszym a 5% po drugim szczepieniu, a więc również niewiele. 
Brak odczynów miejscowych zanotowano u 82% szczepionych a odczy
nów ogólnych u 42%.

Przeważnie obserwowano równoczesne występowanie silnych odczy
nów ogólnych oraz silnych odczynów miejscowych. Największy odse
tek tych równocześnie występujących odczynów stwierdzono w 24 godzi
ny po szczepieniu serią P, 5% po pierwszym szczepieniu i 4% po drugim. 
W nielicznych przypadkach obserwowano oddzielne występowanie sil
nych odczynów miejscowych lub ogólnych. Po 24 godzinach od pierwsze
go szczepienia u dwóch osób szczepionych serią T obserwowano wyłącz
nie silny odczyn ogólny bez odczynu miejscowego, to samo u dwu osób 
obserwowano po 24 godz. od drugiego szczepienia serią P.

Silne odczyny miejscowe bez silnego odczynu ogólnego obserwowano 
po upływie 24 godzin od szczepienia u 4 osób szczepionych serią N po 
drugim szczepieniu oraz u 1 osoby szczepionej serią T i S po pierw
szym szczepieniu. Po upływie 48 godzin od szczepienia obserwowano wy
łącznie silne odczyny miejscowe bez silnych odczynów (ogólnych: u 2 
osób szczepionych serią N u 3 szczepionych serią P i u 1 serią T; 
u wszystkich po pierwszym szczepieniu.

Z przytoczonych danych wynika, że odczyny poszczepienne były uza
leżnione w głównej mierze od rodzaju szczepionki oraz jej dawki. Doty
czy to zarówno odczynów wyżej omówionych jak i odczynów rzadziej 
lub sporadycznie występujących, jak ból głowy (30%), dreszcze (24%)/ 
nudności ( l l0/o), wymioty (2n/<>), biegunka (2%), ból mięśni (8%), ból sta
wów (3%), tabela III. Wszystkie wymienione odczyny obserwowano naj
częściej po szczepionce P i  po szczepionce N, która pod względem od-

36 D. Żołnierkowa, К. Przestalska N r 1__2



Nr 1—2 Wstępna ocena odczynów poszczepiennych 37

T a b e l a  I II

Ogólne odczyny poszczepienne, z wyjątkiem gorączki, obserwowane po 24 godz. 

od I szczepienia u szczepionych dawką 0,5 ml i 1 ml szczepionki N, P, S, T

* suma liczb: tab. I rubr. 4 i tab. II rubr. 5

T a b e l a  IV

Istotność różnic nasilenia odczynów po 24 godz. od pierwszego szczepienia 

u szczepionych dawką 0,5 ml szczepionek N, P, S, T

* tabela II rubryka 5.

setka różnych odczynów niewiele ustępowała szczepionce P. Najmniej 
odczynów zanotowano po szczepionce S.

Szczepionka T zajęła miejsce pośrednie, odbiegając jednak zasadni
czo od szczepionek P ii N. Wszystkie te odczyny były liczniejsze i bar
dziej intensywne po pierwszym szczepieniu niż po drugim, a występo
wały najczęściej w ciągu 24 godz. od szczepienia, po czym stopniowo 
ustępowały.

Znamienność różnic nasilenia odczynów poszczepiennych sprawdzono 
przy pomocy X 2 tabela IV).
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WNIOSKI

Nasilenie odczynów poszczepiennych byŁo uzależnione od rodzaju
i dawki szczepionki.

Silne odczyny poszczepienne występowały głównie po szczepionkach 
P i N, znacznie słabsze po szczepionkach T i S. Stwierdzono istotne róż
nice między szczepionkami N ii P w zakresie odczynów ogólnych. Nie 
stwierdzono istotnych różnic między odczynami po szczepionkach T i S.

Dawka 1 ml (1 000 milionów bakterii) szczepionki powodowała nad
mierne odczyny, zwłaszcza po szczepionkach P i N. Po czterokrotnym 
zmniejszeniu dawki szczepionki P i dwukrotnym szczepionki N nie ob
serwowano odczynów nadmiernych, nadal jednak występowały odczyny 
silne w odsetku 3— 5%.

Silne odczyny obserwowano częściej po I szczepieniu niż po drugim
i częściej w pierwszej dobie niż w drugiej od szczepienia.

Д. Ж о л н е р к о в а ,  E. П ш е с т а л ь с к а

ОЦЕНКА ВАКЦИН И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВИВОК ПРОТИВ 

БРЮ Ш НОГО ТИФА

IV. Предварительная оценка послепрививочных реакций

С о д е р ж а н и е

Вакцинировано 125 лиц в возрасте 15—20 лет 1 мл. дозой вакцин N, Р, S, Т 

и обнаружено до 67% сильных местных реакций и до 48% сильных общих 

реакций. Уменьшено дозу вакцин N, S, Т для лиц от 15 лет до 0,5 мл 

(500 миллионов бактерий) а вакцины Р до 0,5 мл вдвое разведенной вакцины 

(250 миллионов бактерий). Такими дозами вакцинировано и подвергнуто на

блюдению послепрививочных реакций кроме этого 500 лиц в возрасте от 3 до 

20 лет. Обнаружено наибольший процент сильных местных реакций после 

вакцины N а сильных общих реакций после вакцины Р. Наиболее слабые 

местные и общие реакции отмечены после вакцины S. Сильные реакции чаще 

наблюдались после первой прививки чем после второй и чаще на первые сутки 

после прививки чем на вторые.

D. Ż o ł n i e r k o w a ,  Н. P r z e s t a l s k a

EVALUATION OF TYPHOID VACCINES AND EFECTIVENESS 

OF THE VACCINATIONS

IV. PRELIM INARY EVALUATION OF REACTIONS TO VACCINATION

S u m m a r y

Among 125 persons aged 15 to 20 years vaccinated with 1 ml of N, P, S, and T 

vaccines, 67% strong local reactions and 48% strong general reactions were obser

ved. The dosage of the N, S and T vaccines for persons up to 15 years of age 

was decreased to 0,5 ml (500 million bacteria) and of vaccine P to 0,5 ml of 

a twofold dilution (250 million bacteria). With these dosages 500 persons aged 3 to 

20 years were vaccinated and observed for reactions. The highest incidence of 

strong local reactions was found in persons vaccinated with the N vaccine, and 

general reactions after the P vaccine. The S vaccine gave the mildest local and 

general reactions.

Severe reactions were observed more often after the first than after the se

cond injection, and more often on the first day after vaccination than on the 

second day.
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V. DODATEK DO PRACY D. ŻOŁNIERKOW EJ i H. PRZESTALSK1EJ 

pt. WSTĘPNA OCENA ODCZYNÓW POSZCZEPIENNYCH

Z Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny

W celu porównania nasilenia wszelkiego rodzaju odczynów poszcze- 
piennych, zarówno miejscowych jak i ogólnych, u osób szczepionych 
różnymi szczepionkami zastosowano system punktacji, który pozwolił 
na liczbowe przedstawienie obserwacji klinicznych, podanych w pracy 
Zolnierkowej i Przestalskiej.

Odczyny punktowano następująco:

Odczyn ogólny Odczyn miejscowy

Temperatura
Liczba

punktów
Średnica

Zaczerwie
nienie 

liczba punktów

Obrzęk 
liczba punktów

37,0 — 37,4°C 1 do 4 cm 1 1

37,5 — 37,9°C 2 5 — 9 cm 2 2

38,0 — 38,9°C . 3 10 — 14 cm 3 3

39,0°C + 4 15 +  cm 4 4

ból głowy, ból stawów, ból mięśni, 
dreszcze, nudności, wymioty, biegun

ka — po 1 punkcie

Obrzęk węzłów chłonnych — 1 punkt

Maksymalna liczba punktów dla odczynu miejscowego wynosi 9, dla 
odczynu ogólnego — 11.

Liczbę punktów w każdym przypadku obliczano oddzielnie dla odczy
nów po pierwszym i  po drugim sizczepieniu oraz oddzielnie dla obserwa
cji po 24 i 48 godz.

Przykład: u osoby szczepionej po raz pierwszy stwierdzono w 24 godz. 
po szczepieniu:

Odczyn ogólny:

temperatura 38,2°C 
ból głowy 
dreszcze

— 3 punkty
— 1 punkt
— 1 punkt

Razem — 5 punktów 

w 48 godz. po szczepieniu:

Odczyn ogólny:

Odczyn miejscowy:

zaczerwienienie 3 cm — 2 punkty 
obrzęk 3 cm — 1 punkt
obrzęk węzłów chłonnych — 1 punkt

Razem 4 punkty

temperatura 37,3°C 
ból głowy

— 1 punkt
— 1 punkt

Razem — 2 punkty

Odczyn miejscowy:

zaczerwienienie 4 cm — 1 punkt 
obrzęk 2 cm — 1 punkt

Razem — 2 punkty
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Szczepienie drugie. W 24 godz. po szczepieniu stwierdzono:

Odczyn ogólny: Odczyn miejscowy:

temperatura 37,5° С — 2 punkty obrzęk 3 cm — 1 punkt 

cm — 1 punktRazem — 2 punkty zaczerwienienie 3 cm

Razem — 2 punkty

w 48 godz. po szczepieniu:

Odczyn ogólny: 

temperatura 36,6°C — 0 punktów obrzęk 2 cm

Odczyn miejscowy;

— 1 punkt

Razem — 0 punktów Razem — 1 punkt

Na podstawie liczby punktów, jaką otrzymali wszyscy w rozpatrywanej 
grupie, obliczono średnią arytmetyczną. Wysokość średniej obrazuje na
tężenie odczynu. W dalszych rozważaniach wzięto pod uwagę średnie dla 
grupy osób tylko dwukrotnie szczepionych. Pominięto całkowicie osoby, 
które nie zgłosiły się do drugiego szczepienia. Z tego powodu liczby osób 
poddanych obserwacji w tym opracowaniu różnią się od liczb przytoczo
nych przez Żolnierkową ii Przestalska.

Tabela I przedstawia liczby osób zaszczepionych dwukrotnie różnymi 
szczepionkami, u których w poszczególnych obserwacjach sprawdzono od
czyny poszcizepienne. Porównywalność grup osób szczepionych różnymi 
szczepionkami sprawdzono testem chi2 i stwierdzono, że różnice są nie
istotne zarówno dla wszystkich osób łącznie, jak i dla poszczególnych grup 
wieku.

Średnie arytmetyczne punktów obrazujące odczyny poszcizepienne po 
szczepionkach N, P, S, T w poszczególnych grupach wieku osób szczepio
nych przedstawia tabela II. Dane te wskazują, że najsilniejsze odczyny za
obserwowano po szczepionce P, nieco słabsze po N, wyraźnie słabsze po T
i na jsłabsze po S.

Odczyny poszczepienne u osób szczepionych po raz pierwszy dawką 1 ml 
były wyraźnie silniejsze niż u szczepionych dawką 0,5 ml. Średnia dla od
czynu ogólnego szczepionych dawką 0,5 ml szczepionką N jest niższa od 
średniej dla odczynu ogólnego szczepionych dawką 1 ml o 42H/o, a dla szcze
pionych szczepionką P o 55%. Średnie dla odczynów miejscowych po dawce
1 ml i 0,5 ml tych szczepionek różnią się o około 40°/°. Średnie dla odczy
nów ogólnych po szczepionkach T i S nie różnią się istotnie. Natomiast 
średnie dla odczynów miejscowych szczepionych dawką 0,5 ml są niższe 
o około 60% od średnich szczepionych dawką 1 ml szczepionki S i T.

Znamienność różnic między średnimi obrazującymi odczyny poszcze
pienne dla różnych szczepionek sprawdzono testem t — Studenta (tabela III). 
Z analizy statystycznej wynika, że średnie arytmetyczne obrazujące od
czyny poszczepienne po szczepionkach N i P nie różnią się na ogół między 
sobą istotnie. Podobnie przedstawia się sprawa ze średnimi dla odczynów 
po szczepionkach S i T. Szczepionki N i P powodują silniejsze odczyny po
szczepienne niż szczepionki S i T. Porównanie średnich punktacja odczy
nów po szczepionce N lub P, powodujących silne odczyny, ze średnimi 
punktów ilustrujących odczyny po szczepionkach S lub T powodujących 
słabe odczyny wykazuje na ogół różnice istotne. Różnice te zanikają mię
dzy średnimi dla odczynów ogólnych sprawdzanych po 48 godz. od szcze
pienia. Po upływie 48 godz. od szczepienia odczyny są na ogół słabe a war
tości średnich niskie (tabela II).
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Odczyny po drugim szczepieniu były słabsze od odczynów po pierwszym 
szczepieniu u osób szczepionych tą samą dawką i tą samą szczepionką. Zna- 
mienność różnic obliczoną przy użyciu t. Studenta przedstawia tabela IV, 
z której wynika, że w 24 godzin od szczepienia zarówno odczyny ogólne, 
jak ii miejscowe są słabsze po drugim szczepieniu niż po pierwszym, a róż
nice są istotne statystycznie. Przedstawiona analiza statystyczna potwier
dza wnioski zawarte w doniesieniu Zolnierkowej i Przestalskiej, a ponadto 
pozwala na przejrzystą orientację w różnicach nasilenia odczynów poszcze- 
piennych po różnych szczepionkach, uwzględniając jednocześnie wszelkie
go rodzaju objawy kliniczne.

T a b e l a  I II

Znamienność różnic między średnimi obrazującymi odczyny poszczepienne 

dla różnych szczepionek obliczona przy użyciu t. Studenta

Legenda: i — różnica istotna, n — różnica nieistotna

T a b e l a  IV

Znamienność różnic między średnimi obrazującymi odczyny poszczepienne 

po pierwszym i drugim szczepieniu dawką 0,5 ml obliczona przy użyciu t. Studenta

Rodzaj

szczep.

Po 24 godz. Po 48 godz.

ogólne miejsc. ogólne miejsc.

N i i n i

P i i i i

S i i n n

T i i n i

Legenda: i — różnica istotna, n — różnica nieistotna 

В. М а г д з и к ,  JI. М и л е в с к а

V. ПРИЛОЖ ЕНИЕ К СТАТЬЕ Д. Ж ОЛНЕРКОВОЙ И Г. ПШЕСТАЛЬСКОЙ 

П. Н. „ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕПРИВИВОЧНЫ Х РЕАКЦИЙ”

С о д е р ж а н и е

Авторы анализировали послепрививочные реакции только у двукратно при

витых т. е. у 499 лиц. Для оценки интенсивности послепрививочных реакций 

применен метод пунктации, который позволил на одновременное рассматрива
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ние всех клинических симптомов и применение статистических методов для 

вычисления существенности разниц между числами пунктов иллюстирующих 

реакции после разных вакцин.

Наиболее сильные реакции вызывала вакцина Р, более слабые N, наиболее 

слабые Т. Вакцина S вызывала минимальные реакции. Разницы между чи

слами пунктов иллюстрирующих реакций после вакцин Р и N а также Т и S 

в общем несущественные, между же числами пунктов после вакцин Р или N, 

и Т, или S существенные.

Реакции после второй прививки были слабее чем после первой. Разницы 

между числами пунктов иллюстрирующих эти реакции были существенные. 

Реакции после дозы 0,5 мл были также слабее, чем реакции после дозы 1 мл. 

соответствующей вакцины. Результаты согласны с результатами работы Жол- 

нерковой и Пшестальской. •

W. M a g d z i k ,  L. M i l e w s k a

V. ADDENDUM ТО THE WORK OF D. ŻOŁNIERKOWA AND H. PRZESTALSKA: 

„PRELIM INARY EVALUATION OF REACTIONS TO VACCINATION”

S u m m a r y

Reactions to vaccination were analysed only in those persons who received two 

injections, i. e. in 489 persons. A method of scoring the reactions to vaccination was 

devised which includes all the clinical symptoms and permits statistical analysis of 

the significance of differences between the scores illustrating reactions after diffe

rent vaccines.

The most sever reactions were produced by vaccine P, somewhat milder by vac

cine N, and distinctly milder by vaccine T. Reactions to vaccine S were negligible. 

The differences between the scores illustrating reactions to vaccine P, or N and T, 

and those to S were not significant on the whole; on the other hand, the differences 

of the scores of reactions to vaccine P or N and those to T or S were significant.

Reactions to the second injection were milder than to the first injection, the dif

ferences between their scores being significant.

Reactions to doses of 0,5 ml of the respective vaccines were milder than to 1-ml 

doses.

These findings are in agreement with those of Żołnierkcwa and Przestalska.
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VI. ODCZYNY POSZCZEPIENNE U DOROSŁYCH PO SZCZEPIONKACH N, P, S i T

Z Zakładu Higieny Ogólnej AM w Warszawie 

Kierownik: prof. dr M. Kacprzak

Zanim szczepionki N, P, S i T wprowadzono do szczepień masowych 
w 25 powiatach wyznaczonych do szczepień kontrolowanych, przeprowa
dzono ocenę odczynów poszczepiennych wśród dorosłych. Badania te miały 
uzupełnić obserwacje prowadzone przez Żołnierkową i Przestalską (4) 
w woj. wrocławskim nad odczynami poszczepiennymi u dzieci i młodzieży.

MATERIAŁ I METODYKA

Charakterystykę szczepionek N, P, S d T użytych w naszych badaniach 
podano w pracy Kruczałowej i Schillerowej (1). Szczepieniom poddano 290 
studentów IV roku Wydziału Lekarskiego, w tym 191 kobiet i 99 męż
czyzn. Wiek badanych wahał się od 19 do 31 lat, z tym że około 90% bada
nych było w wieku 20— 25 lat. Proporcja mężczyzn i kobiet w grupach 
szczepionych różnymi szczepionkami kształtowała się podobnie. Do szcze
pień typowano tylko te osoby, u których w wyniku wstępnego badania 
nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań.

Szczepionkę w ilości 0,5 ml wprowadzano głęboko podskórnie w lewe ra
mię. Szczepiono systemem naprzemiennym każdą z czterech szczepionek.

Odczyny poszczepienne odczytywano po 24 i 48 godzinach oraz kwali
fikowano według schematu opracowanego przez Zakład Epidemiologii PZH, 
który służył również w badaniach Zołnierkowej i Przestalskiej (4) oraz Lu- 
tyńskiego (2). Zgodnie z powyższym schematem w zakresie ogólnych od
czynów poszczepiennych uwzględniano: temperaturę mierzoną w dole pa
chowym, dreszcze, ból głowy, ból mięśni, ból stawów, nudności, wymioty 
i biegunkę. Odczyny miejscowe oceniano, dokonując pomiarów zaczerwie
nienia skóry i obrzęku w miejscu wprowadzenia szczepionki oraz okolicz
nych węzłów chłonnych.

Rozległość zaczerwienienia mierzono linijką z podziałą milimetrową 
w wymiarze podłużnym i poprzecznym i wyrażano w cm2. Obrzęk ocenia
no jako „ + gdy był mniejszy od powierzchni zaczerwienienia, jako 

-f ”, gdy odpowiadał granicom zaczerwienienia i jak-o „+ + + ”, gdy był 
rozleglejszy niż zaczerwienienie.

Materiał opracowano statystycznie, stosując do oceny różnic w częstości 
występowania poszczególnych objawów kryterium chi-kwadrat, a przy oce
nie różnic temperatury i wielkości zaczerwienienia analizę wariancyjną.

* Badania przeprowadzono przy współpracy zespołu asystentów Zakładu Higieny 
Ogólnej Akademii Medycznej w Warszawie.
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Występowanie odczynów poszczepiennych ogólnych d miejscowych 
przedstawia tabela I. Jak wynika z niej, istniały wyraźne różnice w wy
stępowaniu odczynów w grupach szczepionych różnymi szczepionkami. Po 
szczepionce N i P odczyny poszczepienne ogólne i miejscowe występowały 
znacznie częściej niż po dwu pozostałych szczepionkach, przy czym szcze
pionka S powodowała najmniej odczynów ogólnych ii najmniejsze odczy
ny miejscowe. Różnice te dotyczyły przede wszystkim obserwacji dokona
nych po 24 godzinach, a po upływie 48 godzin były mało zaznaczone. Po
24 godzinach od zaszczepienia, ból mięśni wystąpił u 39 szczepionych szcze
pionką N, u 29 szczepionką P, u 24 szczepionką T i tylko u 9 szczepionych 
szczepionką S. Podobne różnice stwierdzono również w zakresie takich 
objawów, jak ból głowy, ból stawów, dreszcze, nudności i obrzęk węzłów 
chłonnych.

46 Z. Brzeziński, Z. Gancarz N r \__2

T a b e l a  I

Występowanie odczynów poszczepiennych ogólnych i miejscowych po zastosowaniu 

szczepionek N, P, S i T, w odsetkach

Najwyższą temperaturę obserwowano w grupie szczepionych szczepion
ką N, średnia po 24 godziimaeh wynosiła 37,4°C, a po 48 godzinach 36,9°C. 
W grupie szczepionych szczepionką P średnie temperatury kształtowały się 
odpowiednio — 37,2 i 36,9°C: T — 36,9 i 36,8°C; S — 36,8 i 36,8°C.

Zaczerwienienie w miejscu szczepienia po 24 godzinach było największe 
również po szczepionce N, średnia 55,8 cm2; po szczepionce E średnia wy
nosiła 44,7 cm2; po T — 28,3 cm2, a po szczepionce S jedynie 4,9 cm2. Po 
upływie 48 godzin od zaszczepienia, z wyjątkiem szczepionki S, po której 
wystąpiło zmniejszenie się zaczerwienienia do średnio 3,6 cm2, po pozosta
łych szczepionkach obszar zaczerwienienia powiększył się i wynosił śred
nio: po szczepionce N — 84,2 cm2, po P — 80,3 cm2 i po T — 38,7 cm2.

Do oceny różnic w temperaturze i wielkości zaczerwienienia posłużono 
się analizą wariancyjną. Obliczone stosunki F wskazują na występowanie 
znamiennych statystycznie różnic spowodowanych rodzajem szczepionki 
i dniem odczytu, jak również na istnienie znamiennego współdziałania dnia 
odczytu i rodzaju szczepionki.

Poziom istotności we wszystkich przypadkach odpowiadał prawdopodo
bieństwu mniejszemu od 0,01.



Dokonano także oceny istotności różnic w częstości występowania odczy
nów poszczepiennych w grupach szczepionych różnymi szczepionkami. J ak 
wynika z otrzymanych wartości chi-kwadrat znamienne różnice dotyczyły 
częstości występowania takich odczynów, jak ból głowy, ból mięśni, ból 
stawów, dreszcze, nudności i obrzęk węzłów chłonnych. Nie stwierdzono 
natomiast różnicy w występowaniu biegunki, którą obserwowano zaledwie 
w kilku przypadkach, bez wyraźnego związku z rodzajem szczepionki.

W celu bliższego scharakteryzowania powyższych odrębności, porówna
no poszczególne szczepionki parami. Wyniki przedstawiono w tabeli II.
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T a b e l a  II

Istotność rożnie między poszczególnymi parami szczepionek na podstawie 

kryterium chi-kwadrat

— “  rrżnice nieistot” "'
+ =  różnice istotne na poziomie 0,05 

+ + =  różnice istotne na poziomie 0,01

Jak wynika z niej, nie występowały istotne różnice pomiędzy szczepion
kami N i P. Istotne różnice stwierdzono natomiast pomiędzy szczepionką 
N i S oraz S i P. Szczepionka T zajmowała pośrednie miejsce między po
dobnymi do siebie szczepionkami N i P a szczepionką S.

Przy ocenie odczynów po 48 godzinach stwierdzono nieistotne różnice.
Otrzymane wyniki pokrywają się w zasadzie z podawanymi przez Żoł- 

nierkową i Przestalską (4), Magdzika i Milewską (3) oraz Lutyńskiego (2).

PODSUMOWANIA I WNIOSKI

Dokonana ocena odczynów poszczepiennych w 4 rodzajach szczepionek 
przeciwdurowych przeprowadzona na 290 studentach wykazała, że wystę
pują wyraźne różnice w częstości odczynów ogólnych i miejscowych oraz, 
że są one spowodowane rodzajem szczepionki. Największe odczyny obser
wowano w szczepionkach oznaczonych symbolami N i P, wyraźnie mniej
sze w szczepionce T i niewielkie w szczepionce S.

3. Б ж е з и н с к и ,  3. Г а н ц а ж

ОЦЕНКА ВАКЦИН И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВИВОК ПРОТИВ 

БРЮ Ш НОГО ТИФА

VI. Послепрививочные реакции у взрослых после вакцин N, Р, S и Т

С о д е р ж а н и е

290 студентов Мед. Инст. в возрасте 19—31 лет подвергнуто противотифоз

ным прививкам вакцинами N, Р, S и Т. Послепрививочные реакции наблюда
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лись после 24 и 48 часов. Обнаружены существенные разницы в появлении 

реакций в группах вакцинированных разными вакцинами.» После вакцины N 

и Р общие и местные послепрививочные реакции появлялись значительно чаще 

чем после двух остальных вакцин, причём наименее общих реакций и наимень

шие местные реакции вызывала вакцина S.

Z. B r z e z i ń s k i ,  Z. G a n c a r z

EVALUATION OF TYPHOID VACCINES AND EFFECTIVENESS 

OF THE VACCINATIONS

VI. REACTIONS TO VACCINATION WITH VACCINES N, P, S AND T IN ADULTS

Summar y

Typhoid vaccination was performed in 290 students of the Medical Faculty aged 

19 to 31 years, emploing vaccines N, P, S and T.

Reactions to vaccination were observed after 24 and 48 hours. Significant d if

ferences were found in the incidence of reactions between groups of persons vacci

nated with different vaccines. Local and general reactions after vaccines N and P 

were much more frequent than after the other two vaccines. The lowest incidence 

of general reactions and mildest local reactions were observed after the use or 

vaccine S.
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VII. OCENA ODCZYNOW POSZCZEPIENNYCH PO ZASTOSOWANIU 

SZCZEPIONEK N, P, S, T U DZIECI I MŁODZIEŻY

Z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie 

Dyrektor: doc. dr M. Bitek

Ocena dotyczyła 4 rodzajów szczepionek przeciwdurowych oznaczo
nych symbolami N, P, S, T. Osoby wybrane do szczepień pochodziły z 12 
zakładów zamkniętych dla dzieci i młodzieży w wrieku od 5 do 20 lat 
w woj. krakowskim. Wybrano do szczepień tylko te osoby, które w ogóle 
nie były szczepione przeciw durowi brzusznemu, albo nie były szczepiona 
przez okres co najmniej 2 ostatnich lat.

Na terenie każdego z zakładów zastosowano równocześnie 4 szczepion
ki, dzieląc osoby wytypowane do szczepień drogą losowania na 4 grupy 
przeznaczone do szczepień różnymi szczepionkami. Szczepiono podskór
nie dwa razy w odstępach czterotygodniowych po 0,5 ml. Szczepionka P 
była dwukrotnie rozcieńczona.

Obserwacje i ocenę odczynów poszczepiennych dokonywała wszędzie 
jedna osoba. Ocena dotyczyła objawów miejscowych i ogólnych oraz po
dawanych przez szczepionego dolegliwości, które wystąpiły w ciągu 
48 godzin od zaszczepienia.

W ocenie ogólnej odczynów poszczepiennych pominięto zagadnienie płci 
i wieku ze względu na zbyt małą liczebność poszczególnych klas.

Ocenę porównawczą odczynów poszczepiennych oparto na porównaniu 
odsetka osób reagujących na dany rodzaj szczepionki.

Istotność różnic sprawdzono testem „t” Studenta przyjmując poziom 
ufności 0,95.

Dla oceny odczynów gorączkowych jako najbardziej charakterystycznej 
i stałej reakcji ogólnej, podzielono obserwowanych na 2 grupy: 1) osoby, 
u których w okresie obserwacji stwierdzono ciepłotę powyżej 37°C (tabe
la I), 2) osoby z temperaturą poniżej 37°C.

Na podstawie odczynów gorączkowych po szczepieniu I można podzielić 
szczepionych na dwie grupy: osoby, którym podano szczepionkę T i S 
oraz P I N .  Odsetek osób reagujących gorączką wśród szczepionych szcze
pionką S lub T jest niższy od odsetka gorączkujących po zaszczepieniu 
serią N lub P. Różnice te są statystycznie istotne. W dalszych obserwa
cjach po 48 godzinach od I szczepienia i po drugim szczepieniu różnice 
w odsetkach gorączkujących wśród szczepionych poszczególnymi szcze
pionkami (N, P, S, T) są nieistotne statystycznie. Największy odsetek osób 
gorączkujących stwierdzono po zaszczepieniu szczepionką N, a najniższy 
po szczepionce S.

Przeg ląd  E p idem io l. — 4
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T a b e l a  I

Temperatura powyżej 37°C u szczepionych szczepionkami N, P, S, T

Po szczepieniu serią S i T nie obserwowano osób z ciepłotą ciała po
wyżej 38°C. Szczepionki P i N powodują odczyny u znacznie wyższego 
odsetka osób i podwyższoną ciepłotę ciała obserwuje siię zarówno po I, 
jak i II szczepieniu. Najsilniejsze reakcje powodowała szczepionka N i po 
tej szczepionce stwierdzano najwyższy osetek osób z podwyższoną cie
płotą ciała powyżej 38°C.

Dreszcze występowały najczęściej w pierwszej dobie obserwacji oraz 
po I szczepieniu (tabela II). Odsetki osób reagujących po szczepieniu 
dreszczami wskazują na podobieństwo szczepionki T i S oraz P ii N. Dwa 
do cztery razy częściej stwierdzano dreszcze po zaszczepieniu szczepion
kami N i P, jak po szczepionkach S i T. Różnice te są istotne statystycznie.

T a b e l a  II

Dreszcze u szczepionych szczepionkami N, P, S, T

Największy odsetek osób reagujących dreszczami zarówno po I jak i II 
szczepieniu w ciągu pierwszej doby obserwacji charakteryzuje szcze
pionkę N.

Bóle głowy zaobserwowane zarówno po I jak i po II szczepieniu i po
dobnie jak podwyższona ciepłota ciała oraz dreszcze pojawiły się przede 
wszystkim w ciągu pierwszej doby po szczepieniu (tabela III). Wśród 
osób szczepionych szczepionkami N i P odsetek reagujących bólem głowy 
był wyższy niż wśród szczepionych serią S lub T. Po szczepionce P odsetek
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T a b e l a  I I I  

Bóle głowy u szczepionych szczepionkami N, P, S, T

skarżących sdę na bóle głowy był największy, a po szczepionce S naj
mniejszy.

Nudności i wymioty rozpatrywano łącznie (tabela IV). W ciągu pierw
szej doby po I szczepieniu dolegliwości te występowały od 7% (szczepieni 
serią S) do 22% (szczepieni serią P).

T a b e l a  IV

Nudności i wymioty u szczepionych szczepionkami N, P, S, T

Biegunki występowały tylko w nielicznych przypadkach w okresie ob
serwacji. Nie stwierdzono tu różnic znamiennych wśród osób szczepio
nych różnymi szczepionkami. Odczyny miejscowe określano miarą śred
nicy zaczerwienienia w miejscu wstrzyknięcia szczepionki. Szczepionych 
podzielono na dwie grupy zależnie od odczynu o średnicy zaczerwienienia 
do 5 cm i od 5 cm wzwyż (tabela V).

Jak wynika z tabeli V, szczepionka S powoduje odczyny miejscowe 
w minimalnym odsetku szczepionych od 1,7% do 9,2%. Szczepionka T 
zajmuje pośrednie miejsce od 16,3% do 30,9%, a najsilniejsze odczyny 
miejscowe powoduje szczepionka N do 88%, oraz P do 78% szczepionych. 
Wybitnie silne odczyny miejscowe obserwowano przede wszystkim po 
szczepionce N ii P, a odsetek osób z nadmierną reakcją o średnicy prze
kraczającej 10 cm po szczepionce N i P wzrastał w drugiej dobie obser
wacja. Ponadto szczepionka N powodowała nadmierne odczyny miejsco
we u większej liczby osób po drugim szczepieniu.
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T a b e l a  V

Zaczerwienienie o przekroju powyżej 5 cm w miejscu wstrzyknięcia szczepionek

N, P, S, T

Dla porównania odczynów poszozepiennych wszelkiego rodzaju w ciągu 
48 godz. obserwacji dokonano punktacji od 1 do 9, uwzględniając nastę
pujące odczyny p o s z c z e p i e n n e :  ciepłota ciała od 37 С wzwyż, nudności, 
wymioty, dreszcze, biegunki, bóle głowy, mięśni d stawów oraz odczyn 
miejscowy pod postacią zaczerwienienia o średnicy od 5- cm wzwyż. 
W celu uzyskania ogólnej oceny punkty zostały zsumowane dla każdego 

rodzaju szczepionki (tabela VI).

T a b e l a  VI

Zasadę punktacji oparto na wartościach odsetków osób, które zareagowały po
szczególnymi rodzajami odczynów a mianowicie, ciepłotą ciała od 37 С wzv,yz, 
nudnościami i wymiotami, dreszczami, biegunkami, bólem głowy mięsni i stawów 
oraz odczynem miejscowym pod postacią zaczerwienienia o przekioju powyżej 5 cm 

w miejscu wstrzyknięcia szczepionek.
Dla każdych 10«/o odsetka osób reagujących przyznano 1 punkt bez względu na 

to czy było to szczepienie pierwsze czy drugie, czy obserwacja czyniona po pierw
szej czy drugiej dobie po zaszczepieniu. .

Ostateczna ocena punktacyjna była sumą wszystkich punktów zliczonych w ko
lejnych obserwacjach w zakresie poszczególnych odczjnow poszczepiennych.

Z tabeli VI wynika, iż najwyższa (ilość punktów charakteryzuje szcze
pionkę N a po niej P. Zatem szczepionka N i P powodują najsilniejsze 
reakcje poszczepienne. Szczepionka S powoduje najsłabsze odczyny i cha

rakteryzuje się najniższą ilością punktów.
Dodatkowo przeprowadzono analizę najczęściej występujących odczy

nów, tj. podwyższonej ciepłoty ciała powyżej 37 С oraz zaczerwienienia
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w miejscu szczepienia o średnicy ponad 5 cm, w zależności od wieku osób 
szczepionych.

Podzielono wszystkich szczepionych na dwie grupy od 5 do 10 lat i od
11 do 20 lat. Odsetki osób z podwyższoną ciepłotą ciała po 24 i 48 godz. 
od I szczepienia są wyższe w grupie starszych (od 11 do 20 lat) w porów
naniu z grupą młodych. Obserwacja ta dotyczy wszystkich czterech szcze
pionek. Po drugim szczepieniu zaobserwowano odwrotne zjawisko. Róż
nice odsetków nie są jednak istotne statystycznie z wyjątkiem odczynów 
po szczepionce P po 24 godz. od I szczepienia.

Analiza odczynów miejscowych w postaci zaczerwienienia o średnicy 
powyżej 5 cm nie wyikazuje zależności nasilenia odczynów od wieku szcze
pionych. Jedynie po szczepionce P obserwowano większy odsetek odczy
nów miejscowych w grupie starszych. Obserwacja ta dotyczy jedynie 
pierwszej doby po szczepieniu I (tabela VII).

T a b e l a  V II

Temperatura powyżej 37°C i zaczerwienienie o przekroju powyżej 5 cm w miejscu 

wstrzyknięcia szczepionek N, P, S, T w rozbiciu na grupy wieku

Na podstawie przedstawionej analiizy odczynów poszczepiennych można 
stwierdzić, że najsilniejsze odczyny powoduje szczepionka N, nieco słab
sze ale również silne odczyny powoduje szczepionka P, wyraźnie słabsze 
odczyny stwierdzono po szczepionce T a najsłabsze po szczepionce S.

Р. Л ю т ы н с к и

ОЦЕНКА ВАКЦИН И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВИВОК ПРОТИВ 

БРЮ Ш НОГО ТИФА

VII. Оценка послепрививочных реакций после применения вакцин N, Р, S, Т

у детей и молодежи

С о д е р ж а н и е

В 12 закрытых заведениях для детей и молодежи вакцинировано 505 лиц 

(IX  505 лиц, 2Х 485 лиц) в возрасте 5—20 лет четырьмя вакцинами N, Р, S, Т.
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Послепрививочные реакции были иследованы через 24 и 48 часов с момента при

вивки. Сравнительная оценка послепрививочных реакций основана на процен

тном соотношении лиц реагирующих лихорадкой, ознобами, головными болями, 

болями мышц и суставов а также местными реакциями на данную серию 

вакцины. Существенность разниц проверена тестом t-Studenta. Из анализа 

вытекает, что наиболее сильные реакции вызывают вакцины N и Р, слабые — 

вакцина Т, а наиболее слабые вакцина S.

R. L u t y ń s k i

EVALUATION OF TYPHOID VACCINES AND EFFECTIVENESS 

OF THE VACCINATIONS

VII. EVALUATION OF THE REACTIONS TO VACCINATION WITH VACCINES 

N. P, S AND T IN CHILDREN AND YOUNG PERSONS

S u m m a r y

In 12 closed institutions for children and youth 505 persons aged 5 to 20 years 

were vaccinated (505 one injection and 485 two injections) with four vaocines N, P, 

S and T. Reactions to the vaccinations were examined 24 and 48 hours after the 

incjections. The comparative evaluation of the reactions was based on the percen

tage of persons reacting with fever, chills, headache, muscular and articular pains, 

or local reactions to each type of vaccine. The significance of differences was as

sessed with Student’s t-test. The analysis showed that vaccines N and P produced 

the most severe reactions, while vaccine T produced mild reactions and those to 

vaccine S were the mildest.
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OCENA SZCZEPIONEK I SKUTECZNOŚCI SZCZEPIEŃ 

PRZECIW DUROWI BRZUSZNEMU

V III. ODPOWIEDŹ SEROLOGICZNA U OSÓB UODPORNIONYCH 

ROŻNYMI SZCZEPIONKAMI PRZECIWDUROWYMI **

Z Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

Ocena działania immunogennego różnego typu szczepionek przeciwdu- 
rowych była w ciągu ostatnich kilku lat tematem wielu badań (1, 2, 3, 4, 
6, 9— 16 i in.). Wartość stosowanych do tego celu testów laboratoryjnych 
jest jednak nadal dyskutowana. Do zwykle wykonywanych prób in vitro 
należy oznaczanie przeciwciał O, H i Vi dla S. typhi u szczepionych ludzi 
czy zwierząt.

Celem niniejszej pracy była ocena serologicznej odpowiedzi na 4 typy 
szczepionek przeciwdurowych, zastosowanych u ludzi. Były to: szczepion
ka formolowo-fenolowa (N), acetonowa (P), endotoksyczna wg Grasseta- 
-Ślopka (T) i endotoksyczna wg Westphala (S). Sposób przygotowania tych 
szczepionek opisano w pracy Kruczałowej i Schillerowej (8).

MATERIAŁ I METODY

Surowice od 301 osób pobrane przez dr Zolnierkową i Przestalską (17) 
przed szczepieniem i w 2 tyg. po drugim szczepieniu (szczepiono dwu
krotnie dawką 0,5 ml w odstępie 28 dni) przesłano do Zakładu Epidemio
logii PZH, gdzie były przechowywane w stanie zamrożonym. Następnie 
przekazywano je stopniowo do badania zaraz po odmrożeniu.

Diagnostyczne preparaty antygenowe użyte do doświadczeń były te 
same co w poprzedniej pracy, wykonanej w ramach obecnych komplekso
wych badan (7). Również metodykę badań serologicznych zastosowano tę 
samą co poprzednio, tj. odczyn aglutynacja i hemaglutynacji do oznacza
nia przeciwciał O i Vi oraz odczyn aglutynacji do oznaczania przeciw
ciał H.

W YNIK I

Ze zbadanych surowic pobranych od 301 osób przed szczepieniem i po 
szczepieniu na poszczególne szczepionki przypadło: 68 — formolowo-fe
nolowa (N), 81 — acetonowa (P), 85 —  endotoksyczna wg Grasseta-Slop- 
ka (T), 69 — endotoksyczna wg Westphala (S).

Wyniki odczynów serologicznych zestawiono w tabeli I i II. Tabela I 
obrazuje, jak kształtuje się miano przeciwciał O, H i Vi w odczynie aglu
tynacji i hemaglutynacji przed i po szczepieniu. Różnice są widoczne za-

* Pomoc techniczna T. Pękała i B. Działyński.
** Praca częściowo dotowana przez Polską Akademię Nauk.
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T a b e l a  I

Miana przeciwciał O, II i Vi u osób szczepionych 4 typami szczepionek

przeciwdurowych

* jako wynik ujemny traktowano miano poniżej 1:10, a w hemaglutynacji 0

poniżej 1;20

• nie nastawiono odczynu
** podano odwrotność miana.

równo w odsetku osób reagujących na «poszczególne szczepionki, jak 
i w wysokości osiąganego miana.

Tabela II podaje zestawienie średnich arytmetycznych miana odczy
nów serologicznych przed i po szczepieniu.
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T a b e l a  II

Średnie miano aglutynacji O, H i Vi i hemaglutynacji O i Vi przed i po szczepieniu

* — średnia geometryczna miana

Różnice w odpowiedzi serologicznej na 4 typy szczepionek zostały 
uwidocznione w diagramie (rye. 1), sporządzonym na podstawie danych 
tabeli II.

Punkt początkowy każdej linii diagramu (bliższy podstawy) oznacza 
średnią arytmetyczną miana przed szczepieniem; punkt końcowy śred
nią arytmetyczną miana po szczepieniu, zaś cała linia prosta oznacza 
zakres przyrostu przeciwciał. Przy tym liiinie przyrostu przeciwciał O, 
H i Vi są przedstawione w zespole, przypadającym na poszczególne szcze
pionki (N, P, T, S).

W zestawieniach zwraca uwagę przede wszystkim brak przyrostu 
przeciwciał po szczepionce endotoksycznej wg Westphala (jeśli pominąć 
nieduży przyrost przeciwciał O). Preparat ten więc wykaszał bardzo ni
ską aktywność immunogenną u ludzi.

Następnie z zestawień wynika, że przyrost przeciwciał Vi po zastoso
wanych szczepionkach jest na ogół niski; przy tym zakres przyrostu jest 
podobny po szczepionce formolowo-fenolowej, jak acetonowej i endo- 
toksycznej wg Grasseta-Slopka.

Największą różnorodność- odpowiedzi serologicznej na poszczególne 
szczepionki oraz najwyższy stopień przyrostu stwierdza się w zakresie 
przeciwciał H (po szczepionce acetonowej, a następnie formolowo-feno
lowej). Z zestawiień wynika również, że odczyn hemaglutynacji wyka
zuje większe różnice we właściwościach wywoływania przeciwciał O 
przez poszczególne szczepionki aniżeli odczyn aglutynacji.

Aby ocenić obiektywnie występujące różnice (lub ich brak) we wzro
ście przeciwciał O, H i Vi po każdej z 4 szczepionek, dokonano analizy 
statystycznej, stosując test Studenta.

Okazało się, że różnice przyrostu przeciwciał O po szczepionce formo
lowo-fenolowej, acetonowej i endotoksycznej wg Grasseta-Slopka, stwier
dzone odczynem aglutynacji, nie są istotne; jedynie znamienne okazały 
się wobec .stanu przeciwciał po endotoksycznej szczepionce wg Westphala.

Natomiast przyrost przeciwciał O wykazany odczynem hemaglutyna
cji różnił £ię w sposób istotny w odniesieniu do wszystkich szczepionek. 
Najwyższy przyrost przeciwciał O ujawnił się po szczepionce formolowo- 
-fenolowej (N). Ilustruje to tabela III.

Różnice w przyroście przeciwciał H po poszczególnych szczepionkach 
przedstawiają się następująco: najwyższy stopień przyrostu i najwyższe



średnie' miano wykazują przeciwciała H po szczepionce acetonowej (P); 
różnica z przyrostem przeciwciał po szczepionce formo!owo-fenolowej (N) 
jest istotna. Przyrost przeciwciał H po szczepionce Grasseta-Ślopka jest 
niewielki i różni się (istotnie z przyrostem przeciwciał H po szczepionce 
P i  N.

Szczepionka wg Westphala (S) nie daje w ogóle wzrostu przeciwciał H. 
Okazuje się, że nieduży przyrost przeciwciał H po szczepionce wg Grasse
ta-Ślopka (T) nie różni się istotnie od stanu przeciwciał po szczepionce 
W estphala.

Poziom przyrostu przeciwciał Vi po wszystkich badanych typach szcze
pionek był niski i średnie miano poszczepienne było niskie w aglutynacji 
Vi, nieco wyższe w hemaglutynacji Vi. Nie stwierdzono istotnych różnic 
w przyroście przeciwciał Vii po szczepieniach N, P i T, jedynie znamien
ne są różnice w porównaniu ze stanem przeciwaiał po szczepionce S. Dane 
te odnoszą się do wyników w odczynie aglutynacji Vi jak hemaglutyna
cji Vi.

OMOWIENIE i  w n io s k i

Uzyskane wyniki oparte na zestawieniu obrazu przeciwciał O, H i Vi 
przed szczepieniem i po szczepieniu oraz średniego arytmetycznego mia
na aglutynacji i hemaglutynacji u badanych osób pozwalają wnioskować, 
że spośród 4 zastosowanych typów szczepionek dwie, tj. formolowo-feno- 
lowa (N) ii acetonowa (P) pobudziły najlepiej do wytwarzania przeciwciał 
dla S. typhi, zwłaszcza przeciwciał O i H. Jak wynika z sumarycznych 
danych tabeli II i rye. 1, szczepionka N daje większy wzrost przeciw
ciał O, zaś szczepionka P większy wzrost przeciwciał H, przy tym stopień 
wzrostu przeciwciał H był najwyższy spośród badanych szczepionek i naj
wyższe było średnie miano H. Przeciwciała Vi wykazały stosunkowo ni
ski wzrost po szczepieniu tak jednym jak drugim typem szczepionki.

Znacznie mniej aktywna była szczepionka T (endotoksyna wg Grasse- 
ta-Slopka), która powodowała znacznie niższy wzrost przeciwciał O w po
równaniu ze szczepionkami N i P ii tak mały przyrost przeciwciał H, że 
nie różnił się on w sposób istotny od stanu przeciwciał po szczepionce S. 
Przeciwciała Vi określone odczynami aglutynacji ii hemaglutynacji wy
kazały przyrost nie różniący się znamiennie od przyrostu po szczepionce 
N i P.

Szczepionka endotoksyczna wg Westphala (S) była bardzo mało aktyw
na w tworzeniu przeciwciał i to tylko O.

Wyniki stwierdzające również dużą aktywność szczepionki formolowej 
i acetonowej w pobudzaniu do tworzenia przeciwciał O i H u szczepio
nych osób podają Karolćek i wsp. (6). W badaniach na zwierzętach (kró
likach) tego typu szczepionki wywołują intensywną produkcję przeciw
ciał, głównie O i H (1, 15 i inni).

Interesujące są próby uodporniania szczepionkami, przygotowanymi 
z poszczególnych składników antygenowych S. typhi, odrębnie sporzą
dzonych ii dobranych w pewnych wagowych proporcjach. Głównym za
mierzeniem tych badań jest przygotowanie takiej szczepionki, która mia
łaby dużą moc uodporniającą i małą aktywność w wywoływaniu odczy
nów poszczepiennych (5, 9— 14). Tego rodzaju preparaty okazały się w ba
daniach Landy’ego i wsp. (9— 13) wysoce czynne immunogennie — 
u szczepionych ludzi czy zwierząt dawały efektywną odporność na zaka
żenie; odpowiedź serologiczna cechowała się wysokimi mianami przeciw
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ciał dla S. typhi O d Vi (przeciwciała H, jako nie odgrywające, wg tych 
autorów, znaczniejszej roli w procesach odpornościowych, nie były przed
miotem ich badań). W pracy Luxemburg (14) preparat szczepionki, przy
gotowany przy pomocy ekstrakcji fenolowo-wodnej wg Westphala z do
łączonym składnikiem antygenu Vi (sporządzonego wg Landy’ego w mo-
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Ryc. 1. Poszczepienny przyrost średniego miana przeciwciał O, H i Vi. Punkt 
początkowy każdej lin ii oznacza średne miano przed szczepieniem, punkt końcowy —

średnie miano po szczepieniu.

dyfik. Konikowa), wykazywał dużą aktywność immunogenną. Natomiast 
w naszych badaniach u ludzi szczepionka tego typu uzyskana ekstrakcją 
fenolowo-wodną wg Westphala była tylko słabo czynna w tworzeniu prze

ciwciał durowych.

Rola i znaczenie przeciwciał dla S. typhi wykrywanych u szczepionych 
czy też chorych na dur brzuszny są dyskutowane od wielu lat. Nie ma
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T a b e l a  III

i — istotna różnica przyrostu przeciwciał po szczepieniu w odniesieniu do 
2 szczepionek.

n — nieistotna różnica przyrostu przeciwciał po szczepieniu w odniesieniu do 
2 szczepionek.

dotąd dostatecznie jasnej odpowiedzi na pytanie, czy przeciwciała O, H 
i Vi wyrażają stan prawdziiwej odporności wobec choroby, analogicznie do 
stanu odporności antytoksycznej.

Być może, że ostateczne wyniki kompleksowych badań, zwłaszcza epi
demiologicznych, nad zapadalnością na dur brzuszny u szczepionych będą 
mogły przyczynić się do wyjaśnienia zwiiązku między dynamiką przeciw
ciał poszczepiennych a odpornością na zakażenie.

*

Wnioski z poprzedniej publikacji dotyczące oceny wartości przygoto
wanych w naszej pracowni diagnostycznych preparatów antygenowych 
znalazły potwierdzenie w niniejszej pracy. Odczyn hemaglutynacji za
równo O jak Vi, wykonany z tymi antygenami, okazał swoją przewagę 
nad odczynem aglutynacji.

Szczególne podziękowanie składamy dr Żołnierkowej i dr Przestalskiej oraz ze

społowi pracowników Wojewódzkiej Stacji San.-Epid. we Wrocławiu za dostarcze

nie surowic od osób szczepionych.

Profesorowi A. Grużewskiemu składamy podziękowanie za konsultowanie ana

lizy statystycznej.

Б. К о п а ц к а ,  А. С л у б и ц к а

ОЦЕНКА ВАКЦИН И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВИВОК ПРОТИВ 

БРЮ Ш НОГО ТИФА

V III. Серологический ответ у лиц иммунизированных разными 

противотифозными вакцинами

С о д е р ж а н и е

Произведено серологические исследования у 301 лица перед прививкой и после 

прививки следующими противотифозными вакцинами: формолово-феноловой 

(N), ацетоновой (Р), адсорбированной по методу Grasset-Slopka (Т) и эндотокси- 

ческой по методу Westphala (S). Антитела А и Vi для S. typhi определялись ме

тодом агглютинации и пассивной гемагглютинации, антитела Н — Методом
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агглютинации; при этом авторы пользовались приготовленными собою диаг

ностическими препаратами.

Результаты основанные на сопоставлении средних арифметических титра 

перед прививкой и после прививки обнаружили, что вакцины формолово- 

феноловая (N) и ацетоновая (Р) были наиболее активны в стимуляции к обра

зованию главным образом антител О и Н. Антитела Vi проявляли сравнительно 

низкий рост равно после вакцины N как после Р. Значительно менее активной 

оказалась вакцина Vi (адсорбированная по методу Grasset-Ślopka), которая 

вызывала статистически знаменательный более низкий прирост антител О чем 

вакцина N и Р и очень низкий прирост антител Н. Антитела же Vi проявили 

такой прирост, как после вакцины S и Р.

Наименьшую активность в образовании антител обнаружено после вакцины 

S (эндотоксической по методу Wesphala), которая давала только небольшой 

прирост антител О.

В. К о р а с k a, A. S l u b i c k a

EVALUATION OF TYPHOID VACCINES AND EFFECTIVENESS 

OF THE VACCINATIONS

VIII. SEROLOGICAL RESPONSE IN PERSONS IMMUNIZED WITH VARIOUS

TYPHOID VACCINES

S u m m a r y

Serologic studies were made in 301 persons before and after vaccination with 

the following typhoid vaccines: Formol-phenol vaccine (N), acetone vaccine (P), 

vaccine according to Grasset-Slopek (T), and endotoxic vaccine according to West- 

phal. S. typhi О and Vi antibodies were determined by agglutination and passive 

hemagglutination tests, and H a/itibodies by the agglutination tests. Diagnostic pre

parations were prepared by the authors.

Results based on an analysis of the arithmetic mean titers before and after 

vaccination showed that the formol-phenol (N) and acetone (P) vaccines are the 

most potent mainly in production of О and H antibodies. The increase in Vi anti

bodies was relatively small, both after the N and P vaccines.

The vaccine according to Grasset-Slopek (T) caused significantly smaller in

crease in О antibodies than the N and P vaccines, and very slight increase in H 

antibodies. The increase in Vi antibodies was the same after all three vaccines N. 

P and T.

The endotoxic Westphal’s vaccine (S) showed the lowest activity in stimulating 

antibody production, producing only a slight increase in О antibodies.

PIŚMIENNICTWO
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Jadwiga Ładosz

OCENA SZCZEPIONEK I SKUTECZNOŚCI SZCZEPIEŃ 

PRZECIW DUROWI BRZUSZNEMU

IX. WYKORZYSTANIE TESTU FAGOCYTARNEGO DO OCENY SKUTECZNOŚCI 

SZCZEPIEŃ PRZECIWKO DUROWI BRZUSZNEMU

(Doniesienie tymczasowe)

Z Zakładu Mikrobiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu 

Kierownik: prof. dr St. Slopek

Celem pracy była próba zastosowania testu fagocytarnego do oceny 
skuteczności szczepień przeciwko durowi brzusznemu. Wychodząc z za
łożenia, że stopień opsonizacji w surowicy świadczy o poziomie odpor
ności ustroju, badano zdolność opsonizującą surowic ludzkich przed i po 
uodpornieniu szczepionkami durowymi,

MATERIAŁY I METODYKA

S u r o  wd с e. Surowice ludzkie uzyskano od Komitetu dla Oceny Szcze
pień Przeciw Durowi Brzusznemu za pośrednictwem Zakładu Epidemio
logii PZH w Warszawie. Były to surowice ludzi uodpornionych szczepdo/i- 
kami: N-formolowo-fenolową, P-acetonową, S-endotoksyezną — przygo
towaną wg metody Westphala oraz T — przygotowaną wg metody Gras- 
seta-Śloplka.

Wszystkie szczepionki uzyskano ze szczepu S. typhi o pełnej budowie 
antygenowej (Ty 2 WHO Lot B. Manuf. February 1960). W styczniu 1961 
roku w trzech miejscowościach woj. wrocławskiego uodporniono wymie
nionymi szczepionkami ludzi, którzy nie byli szczepieni przeciw durowi 
brzusznemu co najmniej od 3 lat. Szczepionkami S, T i N uodporniano 
ludzii głęboko podskórnie dawką 0,5 ml (500 min bakterii), dwukrotnie 
w odstępie 1 miesiąca, a szczepionką P również dwukrotnie 0,5 ml szcze
pionki podwójnie rozcieńczonej (250 min bakterii), ze względu na wystę
powanie dużych odczynów poszczepiennych (4).

Krew pobierano z żyły bezpośrednio przed szczepieniem i w 2 tygodniu 
po drugim szczepieniu. Po odwirowaniu surowice przechowywano zamro
żone w ampułkach i odmrażano je bezpośrednio przed wykonaniem od
czynu.

O d c z y n  f a g o c y t a r n y .  Odczyn fagocytarny w surowicach wy
konywano wg metodyki opisanej poprzednio (3) z leukocytami konia 
i szczepami S. typhi Ty2 WHO i 0— 901. Wybór leukocytów tego gatunku 
zwierzęcia był uzasadniony tym, że fagocytują one pałeczki Gram-ujemne 
zarówno w surowicach ludzkich, jak i króliczych (2), a surowic króliczych 
użyto w dalszym ciągu opisanych tu badań. Używano leukocytów zawsze 
od tego samego konia.
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Szczepy zliofilizowane przez Wytwórnię Surowic i Szczepionek w Kra
kowie ożywiano każdorazowo w bulionie, inkubowano 18—20 godz. w tem
peraturze 37°C na 2% podłożu agarowym i przygotowywano odpowied
nie zawiesiny w buforze weronalowym.

Preparaty utrwalano 20 minut w metanolu, po czym w każdym pre
paracie oznaczano indeks fagocytarny, tj. średnią liczbę bakterii w leu
kocycie, obliczając 50 leukocytów w jednym preparacie.

S t a t y s t y c z n e  o p r a c o w a n i e  w y n i k ó w .  Statystycznego 
opracowania wyniików dokonano za pomocą metody Daviesa (l). Oblicze
nia wykonane na naszym materiale (prawdopodobieństwo 95<%) wykazały, 
że współczynnik fagocytozy (stosunek indeksu fagocytarnego w surowicy 
po szczepieniu do indeksu fagocytarnego przed szczepieniem) zawarty 
w granicach od 0,8 do 1,2 był statystycznie nieistotny. Każde odchylenie 
poniżej 0,8 świadczyło o istotnym spadku fagocytozy, a powyżej 1,2 o jej 
istotnym wzroście.

Stosując metodę Daviesa, dla każdej pary surowic otrzymano współ
czynnik fagocytozy. W każdej grupie badanych surowic uzyskanych od 
ludzi uodpornionych poszczególnymi szczepionkami obliczono średni 
współczynnik fagocytozy (x), wariancję (o2), standard (o) ii błąd standar
towy (os). Istotność różnic między poszczególnymi średnimi współczynni
kami fagocytozy oceniano za pomocą testu t-Studenta. Jeśli to było więk
sze od 2 różnicę traktowano jako istotną, jeśli mniejsze od 2, jako nie
istotną (prawdopodobieństwo 95%).

W YNIK I BADAN

W badaniach stwierdzono, że uodpornienie ludzi każdą z użytych szcze
pionek powoduje wzrost odporności i wyrażający się w statystycznie listot- 
nym wzroście indeksu fagocytarnego w surowicach, pobranych po uod
pornieniu, w porównaniu z indeksem fagocytarnym w surowicach po
branych przed uodpornieniem. Stwierdzono to zarówno przy użyciu 
szczepu Ty2, jak i szczepu 0— 901.

Przy użyciu szczepu Ty2 zbadano 257 par surowic (przed i po szczepie
niu), w tym od osób uodpornionych szczepionką S —  57, szczepionką T — 
72, szczepionką N — 53 i szczepionką P — 75 par. Na podstawie otrzyma
nych wyników (tabela I) stwierdzono, że najsłabiej opsonizowały surowice

T a b e l a  I

Średnie współczynniki fagocytozy ze szczepem Ty2 wr surowicach ludzi 

uodpornionych szczepionkami durowymi

1 — rodzaj szczepionki, 2_— liczba surowic (n), 3 — przedział ufności średniego 
• współczynnika fagocytozy (х ± 2зц ) 4 — wariancja (o2), 5 — standard (o), 6 — błąd 

standartowy (os), 7 — tQ (powyżej 2 — różnica istotna)



osób uodpornionych szczepionką przygotowaną wg metody Westphala (S). 
Zaobserwowano statystycznie istotne różnice na niekorzyść tej szczepion
ki w porównaniu ze wszytkimi pozostałymi szczepionkami. W surowicach 
osób uodpornionych szczepionką przygotowaną wg metody Grasseta-Ślop- 
ka (T), formal inowo-fenol ową (N) i acetonową (P) opsonizacja była sil
niejsza. Między szczepionkami N i P oraz N i T różnice były statystycz
nie nieistotne, a między szczepionkami T i P stwierdzono istotną różnicę 
na korzyść szczepionki P.

Przy użyciu szczepu 0— 901 zbadano 256 par surowic, w tym od osób 
uodpornionych szczepionką S — 57, szczepionką T — 72, szczepionką N — 
52 i szczepionką P —  75 par. Otrzymane wyniki (tabela II) kształtowały

]vjr 1__2 Test fagocytarny a skuteczność szczepień 65

T a b e l a  II

Średnie współczynniki fagocytozy ze szczepem 0—901 w surowicach ludzi 

uodpornionych szczepionkami durowymi

Oznaczenia jak w tabeli I.

się podobnie, jak przy użyciu szczepu Ty2, z tym, że obserwowano wyż
sze współczynniki fagocytozy ze szczepem 0—901. Przy zastosowaniu 
szczepu 0— 901 stwierdzono znacznie mniejszą fagocytozę w surowicach 
osób uodpornionych szczepionką S, w porównaniu z fagocytozą w surowi
cach osób uodpornionych pozostałymi szczepionkami (różnica istotna sta
tystycznie). Między szczepionkami T, N i P statystycznie 'istotnych różnic 
nie stwierdzono.

WNIOSKI

Na podstawie otrzymanych wyników doświadczeń można stwierdzić, że 
uodpornienie ludzi wszystkimi badanymi szczepionkami powoduje wzrost 
odporności wyrażający się w statystycznie istotnym wzroście średniego 
współczynnika fagocytozy.

Spośród badanych szczepionek najniższe współczynniki fagocytozy ob
serwowano po uodpornieniu szczepionką przygotowaną metodą Westphala. 
Między wysokością współczynników fagocytozy po uodpornieniu pozosta
łymi szczepionkami w zasadzie nie stwierdzono istotnych różnic (wyjątek 
stanowi szczepionka T i P z użyciem szczepu Ty2). Biorąc jednak pod uwa
gę stosowanie przy uodpornieniu o połowę mniejszej dawki szczepionki 
acetonowej (P), należy tę szczepionkę ocenić najwyżej. Najsłabsza okazała 
się szczepionka przygotowana metodą Westphala. Pozostałe szczepionki 
(przygotowana wg Grasseta-Ślopka i formalinowo-fenoloWa) nie różniły się 
między sobą i były silniejsze od szczepionki wg Westphala i słabsze od 
szczepionki acetonowej.

Na podstawie opisanych doświadczeń można wnioskować, że odczyn fa
gocytarny nadaje się do oceny poziomu uodpornienia po szczepieniu prze
ciwko durowi brzusznemu. Ponieważ problem zapobiegania tej chorobie za

P rzeg ląd  E p idem io l. — 5
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pomocą uodpornienia czynnego i wyboru najskuteczniejszej szczepionki 
ciągle nie jest ostatecznie rozstrzygnięty, włączenie nowego testu przydat
nego do oceny skuteczności szczepień i oceny jakości poszczególnych szcze
pionek może stanowić cenną pomoc w jego rozwiązaniu. W dalszych bada
niach należy zastosowany tu test porównać z innymi, stosowanymi do 
oceny skuteczności szczepień przeciwko durowi brzusznemu.

Я. Л а д о ш

ОЦЕНКА ВАКЦИН И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВИВОК ПРОТИВ 

БРЮ Ш НОГО ТИФА

IX. Использование фагоцитарного теста для оценки эффективности прививок

против брюшного тифа 

(Временное сообщение)

ł
С о д е р ж а н и е

При помощи фагоцитарной реакции в человеческих сыворотках, с примене

нием штаммов Ту2 и 0—901, сравнивалась эффективность вакцинаций против 

брюшного тифа четырьмя разными вакцинами. Обнаружено, что наименее 

эффективной была вакцина приготовленная по методу Westphala, а наиболее 

ацетоновая вакцина. Вакцины: феноловая и приготовленная по методу 

Grasset-Ślopka ничем между собой не отличались и имели высшие иммуни

зирующие свойства от приготовленной по методу Westphala, и более низкие 

от ацетоновой.

J. Ł a d o s z

EVALUATION OF TYPHOID VACCINES AND EFFECTIVENESS 

OF THE VACCINATIONS

IX. THE USE OF THE PHAGOCYTIC TEST FOR THE EVALUATION

OF EFFECTIVENESS OF VACCINATION AGAIST TYPHOID FEVER 

(PRELIM INARY REPORT)

S u m m a r y

By means of the phagocytic test with human sera, employing the Ty2 and 

0—901 strains, the immunogenic potency of four typhoid vaccines was compared. 

The endotoxic Westphal’s vaccine (S) was found to be least effective, and the ace

tone vaccine (P) most effective. The formol-phenol vaccine (N) and the one prepa

red according to Grasset-Slopek (T) gave similar results, giving better immuniza

tion than that obtained with the Westphal vaccine, but inferior to the results with 

the acetone vaccine.
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X. TEST ODPORNOŚCI BIERNEJ NA ZARODKACH KURZYCH Z SUROWICAMI 

LUDZI UODPORNIONYCH SZCZEPIONKAMI N, P, S I T

Z Zakładu Epidemiologii Akademii Medycznej w Warszawie 

i z Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny

Przed przystąpieniem do szczepień kontrolowanych w 25 powiatach prze
prowadzono wstępne badania w celu sprawdzenia odczynów poszczepien
nych oraz oceny mocy uodporniającej szczepionek N, P, S, T metodami 
serologicznymi u osób uodpornianych tymi szczepionkami. Sposób i warun
ki szczepienia oraz pobierania krwi zostały omówione w pracy Żołnierko
wej i Przestalskiej (7). Wyniki odczynów7 aglutynacji i  hemaglutynacji 
biernej zostały podane w pracy Kopackiej i Słubickiej (4).

Celem naszej pracy było określenie w surowicach uzyskanych przed i po 
szczepieniu, poziomu przeciwciał chroniących, określanych testem Grabar, 
odporności biernej na zarodkach kurzych (2) ii na tej podstawie porówna
nie mocy immunogennej szczepionek N, P, S, T.

MATERIAŁY I METODYKA

S u r o w i c e .  Z krwi pobranej przed szczepieniem i 2 tyg. po drugim 
szczepieniu odciągano surowicę w Woj. Stacji San. Epid. w£ Wrocławiu 
i przesyłano do PZH, gdzie po zaampułkowaniu przechowywano ją 
w — 20°. Surowice były dostarczane do pracowni bez podania ich symboli, 
w wyniku czego określano testem biernym lich moc, nie wiedząc po jakiej 
szczepionce zostały one uzyskane. Surowice rozmrażano w chłodni 4-4° 
i posiewami stwierdzano jałowość. Badano je zawsze parami, tj. surowice, 
pochodzące od tego samego człowieka — przed ii po szczepieniu. Rozcień
czano je roztworem fizjol. NaCI w stosunku 1:10 ii tak rozcieńczone doda
wano do równej objętości zawiesiny zakażającej bezpośrednio przed zaka
żaniem zarodków.

S z c z e p y .  Stosowano szczep S. typhi Ty 2 otrzymany z Instytutu Pa
steura w Paryżu. Szczep przechowywano na agarze kłutym, zLiofiMzowano 
w r. 1958 i ponownie zliofilizowano z ożywionego 25. V III. 1961 w ilości 
wystarczającej do wszystkich doświadczeń (60 ampułek). Zawiesinę zaka
żającą sporządzano, określano i sprawdzano w sposób omówiony w pracy 
nad standaryzacją testu czynnego na myszach (5).

Z a r o d k i  k u r z e .  Do badań używano 10-dniowych zarodków ku
rzych. Na błonę omoczniową lub do jamy omoczniowej wstrzykiwano 0,2 
ml mieszaniny surowicy z zawiesiną zakażającą lub 0,1 ml samej zawie
siny zakażającej dla kontrolnego oznaczenia LD 50. Stosowano stałą daw

* Asyst, techn. Helena Hulnicka.
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kę surowicy i zmienne dawki zakażające, przy czym każdym rozcieńcze
niem zawiesiny zmieszanym ze stałą dawką surowicy zakażano najmniej 
5 zarodków.

PRZEBIEG I W YNIK I DOŚWIADCZEŃ

W kilku doświadczeniach wstępnych określono LD 50 zawiesiny zakaża
jącej dla zarodków kurzych. Następnie opierając się na pracach Grabar 
(2, 3) oraz obserwacjach własnych (6), ustalano dawki zakażające dla za
rodków chronionych badaną surowicą Ostatecznie ustalono dawki zakaża
jące 3, 9, 27 bakterii dla surowicy uzyskanej przed szczepieniem oraz daw
ki 9, 27, 81, 243 bakterie dla surowic uzyskanych po szczepieniu. Jedno- 
cześnienie wprowadzono uproszczenie, polegające na podawaniu badanego 
materiału nie na błonę omoezniową, jak to było stosowane dotychczas, lecz 
do jamy omoczniowej.

Wyniki doświadczeń odczytywano trzeciego dnia, oznaczając liczbę pa- 
dłych zarodków. Następnie obliczano LD 50 metodą graficzną (1) oraz 
określano statystyczną istotność różnicy pomiędzy każdymi dwiema uzy
skanymi wartościami liczbowymi.

Spośród 51 przebadanych par surowic 16 pochodziło od osób uodpornio
nych szczepionką N,14 — szczepionką S, 12 — szczepionką P, 9 — szcze
pionką T.

Tabela I przedstawia stosunek liczby surowic chroniących w sposób sta
tystycznie znamienny do ogólnej liczby surowic przebadanych w danej 
grupie. Zestawienie podano dla każdej szczepionki oddzielnie.

T a b e l a  I

Właściwości ochronne surowic ludzi szczepionych przeciw durowi brzusznemu

OMOWIENIE I WNIOSKI

Celem badań, jak podano na wstępie, było stwierdzenie wzrostu przeciw
ciał ochronnych w surowicy ludzi szczepionych różnymi szczepionkami. 
Określanie poziomu tych przeciwciał można prowadzić na myszach lub za
rodkach kurzych. Za wyborem zarodków przemawiały dwa względy: dużo 
mniejsza ilość surowicy, potrzebna do wykonania tego testu, oraz więk
sza obiektywność testu wynikająca z całkowitej obojętności humoralnej 
samego zarodka. Test ten został uproszczony w toku badań przez zmianę 
sposobu wprowadzania mieszaniny badanej surowicy z zawiesiną bakteryj
ną, co jest łatwiejsze w technice zakażenia oraz ułatwia odczytywanie wy
ników, gdyż unika się przemieszczenia zarodka przy wytwarzaniu komory 
powietrznej.

Badania nasze należy uznać za orientacyjne ze względu na zbyt małą 
liczbę badanych osób, szczepionych poszczególnymi szczepionkami, oraz 
zmiany techniki, wprowadzane w czasie badań. Uzyskane wyniki pozwala
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ją jednak na wyciągnięcie ogólnego wniosku, że omawiana metoda jest 
dostatecznie czuła, aby przy jej pomocy różnicować działanie różnych 
szczepionek. W wyniku przeprowadzonych badań można było szczepionki 
podzielić na dwie grupy; do pierwszej należą szczepionki P i N zaś do dru
giej S i T, nie różniąc się od siebie znacznie w obrębie par. Surowice uzy
skane po uodpornieniu szczepionkami P i N chroniły w 50 i 44%, zaś po 
uodpornieniu szczepionkami S i T w 14 i  12%.

LD 50 surowic, pobranych przed szczepieniem ludzi, kształtowało się 
zawsze na poiziomie LD 50 kontrolnego, czyli surowica ludzi nieuodpor- 
nionych nie zawierała przeciwciał ochronnych naturalnych.

Я. П л а х ц и н с к а

ОЦЕНКА ВАКЦИН И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВИВОК ПРОТИВ 

БРЮ Ш НОГО ТИФА

X. Тест пассивного иммунитета на куриных зародышах с сыворотками людей 

иммунизированных вакцинами N, Р, S, Т

С о д е р ж а н и е

При помощи модифицированного пассивного теста на куриных зародишах 

определялся рост защитных антител в сыворотках людей привитых против 

брюшного тифа. Из числа 51 исследованных пар сывороток 16 было взятых 

от лиц подвергнутых прививке вакциной N, 14 — вакциной S, 12— вакциной Р, 

9 — вакциной Т.

У 50% лиц иммунизированных вакциной Р обнаружен статистически суще

ственный рост защитных антител, после вакцины N — у 44%, после вакцины S — 

у 14ю/о, после вакцины Т — у 12%. "

Представленные результаты исследований следует считать ориентировочны

ми, однако они позволяют на констатацию, что обсуждаемый метод является 

достаточно чувствительным, чтобы с его помощью оценить иммунизирующую 

силу разных противотифозных вакцин.

J. P ł a c h  c i ń s k a

EVALUATION OF TYPHOID VACCINES AND EFFECTIVENESS 

OF THE VACCINATIONS

X. THE PASSIVE PROTECTION TEST IN CHICK EMBRYOS WITH SERA

OF HUMAN BEINGS VACCINATED WITH THE N, P, S AND T VACCINES

S u m m a r y

By means of a modification of the passive protection test in chick embryos the 

raise of protective antibodies was studied in the sera of human beings vaccinated 

against typhoid fever. Of 51 tested pairs of sera, *16 were secured from persons 

vaccinated with vaccine N, 14 from persons vaccinated with vaccine S, 12 from 

persons vaccinated with P, and 9 with T vaccine.

In 50% of the persons immunized with vaccine P a statistically significant in 

crease of protective antibodies was found, and 44%, 14% and 12% in persons im 

munized with vaccine N, S and T respectively.

Although the results of the study must be regarded as preliminary, they show 

thaut the method is sensitive enough for the evaluation of the immunizing potency of 

various typhoid vaccines.
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OCENA SZCZEPIONEK I SKUTECZNOŚCI SZCZEPIEŃ 

PRZECIW DUROWI BRZUSZNEMU

XI. OCENA MOCY IMMUNOGENNEJ SZCZEPIONEK K, N, P, S, T 

TESTEM CZYNNYM NA MYSZACH ZAKAŻANYCH S. TYPHI Z ZYMOSANEM *

Z Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny 

i z Zakładu Epidemiologii AM w Warszawie

Celem pracy było opracowanie laboratoryjnej metody badania mocy 
uodporniającej szczepionek przeciw durowi brzusznemu, której wyniki od
powiadałyby wynikom badań epidemiologicznych. Dotychczas nie dostar
czono dowodów, że którakolwiek ze stosowalnych metod laboratoryjnych 
spełnia te wymagania.

MATERIAŁ I METODYKA

S z c z e p i o n k i .  Przedmiotem badań były cztery szczepionki przygoto
wane w kraju dla szczepień kontrolowanych i  oznaczone symbolami N, P, 
S, T oraz szczepionka wyprodukowana w Instytucie Waltera Reeda w Wa
szyngtonie oznaczona symbolem K, która izostała dostarczona w ramach 
badań nad oceną szczepionek durowych, prowadzonych pod egidą Świato
wej Organizacji Zdrowia, dzięki uprzejmości dr A. Benensona. Opis wyro
bu i charakterystykę szczepionek wytworzonych w kraju podano w pracy 
Kruczałowej i  Schillerowej (8). Wszystkie szczepionki, zarówno krajowe 
N, P, S, T, jak i zagraniczne — К zostały przygotowane z tego samego 
szczepu S. typhi 2 WHO.

Poza wymienionymi pięcioma szczepionkami jako szóstą szczepionkę 
użyto w dwóch doświadczeniach wstępnych endotoksynę wzorcową serii 2 
przygotowaną przez prof. Rzucidło z kilku szczepów S. typhi według me
tody Westphala. Szczepionka ta nie była stosowana u ludzi, ale używano 
jej jako standartu we wstępnych badaniach laboratoryjnych (7).

My s z y .  Białe myszy, wagi 13— 15 g, pochodziły z hodowli Państwowe
go Zakładu Higieny, wywodzącej się z linii hodowlanej R III.

S z c z e p  S. t y p h i .  Do zakażania używano szczep S. typhi 2 pocho
dzący z Instytutu Pasteura w Paryżu. Szczep ten zliofilizowano w ampuł
kach dnia 19 września I960 r. i do wszystkich doświadczeń używano tej 
samej partii.

Z y m o s a n .  Zymosan został przygotowany z drożdży piekarskich pod 
kierownictwem prof. L. Rzucidło. W czterech doświadczeniach wykona
nych w roku 1961 stosowano serię zymosanu przygotowaną w roku 1960. 
W dwóch doświadczeniach wykonanych w roku 1962 użyto nowej serii zy
mosanu wyprodukowanej w roku 1961, która we wstępnych badaniach wy
kazywała właściwości podobne do poprzedniej seriii.

* Praca częściowo dotowana przez Polską Akademią Nauk.



Szczegółowy opis stosowanej metodyki podano w doniesieniu wstępnym 
(7) ii zgodnie z metodyką tam przedstawioną zastosowano zmienne dawki 
zakażające. W każdym doświadczeniu badano równocześnie pięć szczepio
nek. Podziału myszy na grupy przeznaczone do uodpornienia różnymi 
szczepionkami dokonywano systemem losowym.

W każdym doświadczeniu uodporniano każdą szczepionką 3 grupy zwie
rząt po 32 myszy, w tym połowa samic i  połowa samców. Pierwsza grupa 
otrzymała dawkę zawierającą 400 tysięcy pałeczek durowych lub odpo
wiadającą tej liczbie bakterii ilość endotoksyny zawartej w szczepionce; 
druga grupa otrzymywała 4 miliony bakterii lub odpowiednią ilość endotok. 
syny; trzecia — 40 milionów bakterii lub odpowiednią ilość endotoksyny. 
W celu uzyskania odpowiednich dawek rozcieńczano szczepionki w fizjolo
gicznym roztworze N ad  tak, aby wstrzykiwana objętość wynosiła 0,5 ml. 
Myszy szczepiono jednorazowo podskórnie.

Po tygodniu od dnia zaszczepienia zakażano myszy dootrzewnowo wzra
stającymi dawkami zawiesiny S. typhi w roztworze zymosanu. Każdą gru
pę 32 myszy uodpornioną jedną z dawek badanej szczepionki dzielono na 
4 podgrupy po 8 myszy przeznaczone do zakażenia różnymi dawkami za
wiesiny bakteryjnej. Dawki zakażające wynosiły: 1 000, 5 000, 25 000, 
125 000 bakterii. W każdym doświadczeniu określano równocześnie LD 50 
dla myszy nieuodpornionych. Najmniejsze dawki zakażające dla myszy 
nieuodpornionych posiewano ponadto na płytki z agarem, w celu spraw
dzenia gęstości zawiesiny zakażającej.

W lutym i w marcu 1961 r, przeprowadzono dwa doświadczenia wstęp
ne ze szczepionkami N, P, S, T oraz z endotoksyną serii 2. W kwietniu 
i w maju 1961 r. dokonano dwóch doświadczeń z seriami K, N, P, S, T, 
a ostatnio dwa doświadczenia z tymi samymi szczepionkami i  z nową se
rią zymosanu wykonano w marcu i w maju 1962 r.

Wyniki doświadczeń poddano analizie statystycznej trzema metodami:
1) metodą obliczenia LD 50, która pozwala określić liczbę bakterii po

trzebnych do zabicia 50% myszy uodpornionych daną dawką każdej z ba
danych szczepionek (1):

2) metodą obliczenia ED 50, która pozwala określić dawkę badanej szcze
pionki (wyrażoną liczbą bakterii) chroniącą 50% myszy zakażonych okre
śloną dawką zawiesiny zakażającej;

3) metodą uwzględniającą efekt działania obu zmiennych, dawki uod
porniającej i dawki zakażającej, wyrażony wskaźnikiem, którego wielkość 
jest wprost proporcjonalna do mocy uodporniającej badanych szczepio
nek (4).

W YNIK I BADAN

Tabela I przedstawia dowolnie wybrany przykład doświadczenia wraz 
ze sposobem obliczenia LD 50. W tabeli II zestawiono LD 50 dla wszyst
kich badanych szczepionek i wszystkich dawek uodporniających w kolej
nych doświadczeniach. Z tabeli II wynika, że w miarę wzrostu dawki uod
porniającej na ogół wzrastała LD 50. Wzrost ten nie zawsze jednak był 
równoległy dla wszystkich szczepionek w poszczególnych doświadczeniach. 
W tym samym doświadczeniu raz jedna raz druga szczepionka wykazy
wała najwyższą moc uodporniającą w zależności od wielkości dawki uod
porniającej. We wszystich czterech doświadczeniach najczęściej była na 
pierwszym miejscu szczepionka N, 5 razy na 12 możliwych, drugie miejsce
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zajęła szczepionka P — 3 razy. Szczepionka S we wszystkich doświadcze
niach wykazała najniższą moc uodporniającą. W kilku przypadkach po za
stosowaniu większych dawek uodporniających nie można było oznaczyć 
LD 50 z powodu zbyt niskiej śmiertelności myszy; LD 50 określono wów
czas jako większe od najwyższej dawki zakażającej. Jeśli dotyczyło to rów
nocześnie dwóch lub trzech szczepionek, inie można było ustalić ich pierw
szeństwa. Po obliczeniu średnich geometrycznych z czterech doświadczeń 
uzyskano następującą kolejność szczepionek według ich mocy uodpornia
jącej — N, P, К, T, S, licząc od najmocniejszej do najsłabszej szczepionki.

T a b e l a  I

Obliczenie LDr,o dla szczepionki К (doświadczenia z dn. 28. III. 1962)

Tabela III przedstawia jako przykład to samo doświadczenie, które przy- 
toczno w tabeli I, ale dla oceny mocy uodporniającej szczepionek obliczono 
dawki szczepionek, które chromą 50% myszy zakażonych określoną dawką 
zawiesiny zakażającej (ED 50).

Na podstawie tabeli IV, w której zestawiono wyniki obliczeń, możemy 
stwierdzić, że najwyższą moc uodporniającą wykazuje szczepionka P — 
4 razy zajęła pierwsze miejsce na 12 możliwych, na drugim miejscu jest 
szczepionka N — 3 razy, na trzecim miejscu jest szczepionka T — 1 raz 
pierwsze miejsce. Po obliczeniu średnich geometrycznych ED 50 z czterech 
przedstawionych doświadczeń na pierwszym miejscu znalazła się szcze
pionka N, na drugim P, na trzeciim miejscu T, na czwartym К, a na pią
tym miejscu szczepionka S. Na trudności napotyka uszeregowanie szcze
pionek N, P i T, których średnie geometryczne ED 50 zmieniają pierw
szeństwo względem siebie w zależności od dawki zakażającej:

po dawce zakażającej 5 000 N P T К S 
po dawce zakażającej 25 000 P N T К S 
po dawce zakażającej 125 000 NT К P S

Z przedstawionej analizy opartej zarówno na obliczeniu LD 50, jak 
i ED 50 wynika, że najsłabszą pod względem limmunogennym okazała się
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T a b e l a  II 

Zestawienie LDs0 z poszczególnych doświadczeń

szczepionka S. Natomiast najmocniejsza okazała siię raz szczepionka P (me
toda obliczenia ED 50), a drugi razi szczepionka N (metoda LD 50). Śred
nie geometryczne z czterech doświadczeń, zarówno LD 50 jak i ED 50, 
wskazują na najwyższą moc uodporniającą szczepionki N, ale różnica ze 
szczepionką P nie jest istotna statystycznie.

Tabela V przedstawiła wyniki analizy statystycznej uwzględniającej rów
nocześnie wpływ obu zmiennych, dawki uodporniającej i dawki zakaża-
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T a b e l a  I I I

Obliczenie ED50 dla szczepionki К (doświadczenie z dn 28. III. 1962)

jącej (4). Na podstawie tej analizy możemy stwierdzić, że we wszystkich 
doświadczeniach najsłabsza okazała się szczepionka S, a najmocniejsza we 
wszystkich doświadczeniach była szczepionka N. W doświadczeniu z marca
1961 r. szczepionka N i szczepionka P znalazły się wspólnie na pierwszym 
miejscu. Szczepionki К, P, T zajmowały pośrednie miejsce pod względem 
mocy uodporniającej pomiędzy szczepionką N i szczepionką S; kolejność 
ich zmieniała się w poszczególnych doświadczeniach, a różnice pomiędzy 
wskaźnikami były statystycznie nieistotne.

W tabelii VI podano średnie wskaźniki mocy uodporniającej szczepionek 
K, N, P, S, T obliczone z czterech doświadczeń, a w tabeli V II zestawiono 
wyniki analizy istotności różnic (kryterium t-Studenta) pomiędzy średnimi 
wskaźnikami dla poszczególnych szczepionek. Szczepionki można uszere
gować od najmocniejszej do najsłabszej według następującej kolejności: 
N, P, T, K, S. Różnica średnich wskaźników'dla szczepionki N i szczepion
ki P jest nieistotna statystycznie.

Nieistotna statystycznie jest również różnica pomiędzy wskaźnikami dla 
szczepionek К, P, T. Natomiast istotne różnice stwierdzono pomiędzy 
wskaźnikiem dla szczepionki S i dla wszystkich pozostałych szczepionek. 
Wypływa stąd wniosek, że szczepionka S jest pod względem immunogen- 
nym słabsza od którejkolwiek innej szczepionki stosowanej w naszych do
świadczeniach. Szczepionka N jest najmocniejsza. Szczepionka P jest 
wprawdzie słabsza od szczepionki N, ale różnica ta może być dziełem przy
padku. Przypadkowe również mogą być różnice mocy uodporniającej 
szczepionek К, P, T.

Endotoksyna 2 zastosowana w dwu wstępnych doświadczeniach okazała 
się nieco mocniejsza od szczepionki S, ale różnica mocy uodporniającej 
tych dwóch szczepionek jest nieistotna statystycznie i  obydwie są słabsze 
od pozostałych szczepionek, wyprodukowanych w kraju dla szczepień kon
trolowanych.

DYSKUSJA

W poprzedniej publikacji (7) zwrócono uwagę, że porównawcze badania 
dwóch szczepionek, które w doświadczeniu epidemiologicznym wykazy
wały różnice statystycznie znamienne, przeprowadzone przez Edsalla (3),
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T a b e l a  I V 
Zestawienie ED 50 z poszczególnych doświadczeń

Ikića (5) i Standjasta (9) testem czynnym na myszach z mucyną i bez mu- 
cyny nie doprowadziły do jednoznacznej oceny mocy uodporniającej tych 
dwu szczepionek. Doświadczenia laboratoryjne ze szczepionką alkoholową 
i fenolową nie wykazywały statystycznie istotnych różnic, a wyniki nie
których doświadczeń były odwrotne niż wyniki szczepień u ludzi. Wyniki 
oceny laboratoryjnej tych dwóch szczepionek różniły się zarówno pomię
dzy poszczególnymi laboratoriami, jak i pomiędzy poszczególnymi doświad
czeniami w tym samym laboratorium.

Wyniki zbieżne z wynikami badań epidemiologicznych uzyskał Ikić 
w drugiej serii doświadczeń laboratoryjnych. Zastosował on duże dawki 
szczepionek do uodporniania oraz duże dawki /zawiesiny do zakażania my
szy (6).
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Średnia moc uodporniająca szczepionek E, K, N, P, S i T 

w kolejnych doświadczeniach

— nie wykonano badania.

O b j a ś n i e n i e .  Poszczególne wartości a, z których powstały średnie tej ta

beli otrzymano z równania (4):

£y  + b — t
a =  --------

x

w którym x jest logarytmem dawki uodporniającej, у — logarytmem dawki za

każającej, t — probitem empirycznym śmiertelności grupy zwierząt, które otrzy

mały powyższe dawki, zaś j3 i b parametrami prostej regresji:

Z =  £y +  b

gdzie z oznacza probit empiryczny kontrolnej grupy zwierząt. P r z y k ł a d .  Z da

nych tabeli I wynika, że dla szczepionki K, przy dawce zakażającej 25.000 i uodpor

niającej 40.000.000 probit śmiertelności wyniósł 3,4. Ponieważ x =  log 40.000.000 =  

7,6, у =  log 25 000 — 4,4 a dla doświedczeń w tym dniu /? =  1,4 zaś b =  —0,34, 

przeto

1,4 • 4,4 — 0,34 — 3,4 _  л n

a — 7,6 ’

Z tabeli I można jeszcze otrzymać 8 wartości a, a średnia z tych wartości wynosi 

dla szczepionki К 0,21.

T a b e l a  V I

Średnia moc uodporniająca szczepionek K, N, P, S, T obliczona z czterech doświad

czeń od kwietnia 1961 do maja 1962.



цирующие. Произведено 2 предварительные и 4 соответственные эксперименты. 

Результаты анализированы 3 методами: методом вычисления LD 50, методом 

вычисления ED 50 и методом учитывающим одновременно эффект действия 

переменных доз иммунизирующих и инфицирующих. Обнаружено, что приме- 

нене только одной иммунизирующей дозы (вычисление LD 50) не дает воз

можности повторимой оценки этих вакцин. Повторимые результаты получены 

пользуясь статистическим методом, учитывающим оба переменные параметри 

одновременно. Вакцина N проявила наибольшую иммунизирующию силу, вак

цина Р была несколько слабее, но разницы между ними были статистически 

несущественны. Вакцины К, Р и Т не проявили существенной разницы между 

собой, а вакцина S была наиболее слабой и существенно отличалась от всех 

остальных вакцин.

J. K o s t r z e w s k i ,  J. P ł a c h c i ń s k a ,  A. G r u ż e w s k i

EVALUATION OF TYPHOID VACCINES AND EFFECTIVENESS 

OF THE VACCINATIONS

X I. EVALUATION OF IMMUNOGENIC POTENCY OF K, N, P, S AND T 

VACCINES WITH THE ACTIVE MOUSE-PROTECTION TEST WITH ZYMOSAN 

IN MICE INFECTED WITH S. TYPHI

S u m m a r y

Various typhoid vaccines used in the field trial (vaccines K, N, P, S, T) were 

tested with the mouse-protection test (with zymosan), employing variable immu

nizing and challenge doses. Two series of preliminary experiments and four defi

nitive experimental series were performed. The results were analysed with three 

methods. The methods based on calculation of LDso Or EDso, and the method in 

which the effects of both the variable immunizing and variable challenge doses 

are taken into account. It was found that with a single immunizing dose (calcula

tion of LDso) or a single challenge dose (calculation' of EDso) reproducible results 

of testing the vaccines cannot be obtained. Reproducible results were obtained, ho- 

werer, by employing the statistical method taking both variables Into account. 

Vaccine N was found to possess the highest immunogenic potency, and vaccine P 

some lower; however, the difference was not significant. Differences between vacci

nes К, P and T were also not significant. Vaccine S showed the lowest potency 

differing significantly from all the other vaccines.
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OCENA SZCZEPIONEK I SKUTECZNOŚCI SZCZEPIEŃ 

PRZECIW DUROWI BRZUSZNEMU

X II. PRZECIWCIAŁA AGLUTYNACYJNE W SUROWICACH KRÓLIKÓW  

UODPORNIONYCH SZCZEPIONKAMI PRZECIWDUROWYMI

Z Zakładu Badania Surowic i Szczepionek Państwowego Zakładu Higieny 

Kierownik: prof. dr H. Meisel

W pracach poprzednich podaliśmy wynikli doświadczeń, wykonanych na 
myszach białych z czterema szczepionkami przećiwdurowymi sporządzo
nymi w wytwórniach krajowych, a mianowicie: ze szczepionką acetonową, 
formolowo-fenolową, wg Grasseta-Ślopka i endotoksyną sporządzoną wg 
Westphala.

Uodpornianie, dobór królików i wykonywanie odczynów aglutynacyj- 
nych odbywało się zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia 
(1). Antygeny bakteryjne H, O i Vi otrzymano z Instytutu Medycyny Mor
skiej w Gdańsku. Oznaczanie poziomu przeciwciał Vi drogą hemagluty
nacji wykonano wg metody Landy i Lamb (2). Antygen Vi do hemagluty
nacji otrzymano z Kopenhagi w postaci liofilizowanej. Do odczynu hema- 
glutynacyjnego użyto krwinek ludzkich grupy O, zaampułkowanych i kon
serwowanych w zmodyfikowanym płynie Alsevera.

W YNIK I

Wszystkie króliki przed rozpoczęciem szczepień wykazywały miano prze
ciwciał anty 0 1:10 lub 1 : 20, u kilku zwierząt stwierdzono miano anty Vi 
1 : 5. Surowice żadnego z użytych królików nie wykazywały właściwości 
aglutynacyjnych w stosunku do antygenu H.

S z c z e p i o n k a  a c e t o n o w a .  Tabela I przedstawia wyniki badań 
surowic 9 królików uodpornionych szczepionką acetonową.

Króliki grupy I, tj. uodpornione szczepionką rozcieńczoną 1 : 10, wyka
zują przed podaniem dm drugiej dawki miano anty H w granicach od 1 : 40 
do 1 : 2560, w 7 dni po czwartej dawce od 1 : 640 do 1 : 5120. Miano agluty- 
nacyjne anty O przed drugą dawką u wszystkich królików określono 1 : 320 
w 7 dni po czwartej dawce u dwóch królików miano pozostało bez zmian, 
u trzech podniosło się do 1 : 640. Miana anty Vi określone metodą agluty
nacja przed drugą dawką wahały się od 1 : 5 do 1 : 20, zaś w 7 dni po czwar
tej dawce od 1 : 40 do 1 : 640. Miano anty Vi określone przy pomocy he- 
niaglutynacji, przed drugą dawką wahało się od 1 : 24 do 1 : 72, zaś w 7 dni 
po czwartej dawce od 1 : 480 do 1 : 3800.

Króliki II grupy, uodpornione szczepionką rozcieńczoną w fizjologicz
nym roztworze NaCl w stosunku 1 : 1000, wykazywały miano aglutynacyj- 
ne anty H przed drugą dawką od 1 : 10 do 1 : 40, w 7 dni po czwartej dawce 
w granicach od 1 : 320 do 1 : 5120. Miano anty O przed drugą dawką uod
porniającą wahało się od 1 : 40 do 1 : 80, w 7 dni po czwartej dawce od

Przeg ląd  E p idem io l. — 6
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T a b e l a  V II

Istotno&lć różnic mocy między parami szczepionek K, N, P, S, T obliczona w odnie

sieniu do danych tabeli VI

i — istotna różnica 

n — nieistotna różnica z prawd. 95%

Z przedstawionych prac można było wnioskować, że w porównawczych 
badaniach szczepionek durowych testem czynnym na myszach, zarówno 
wielkość dawki szczepionek użytych do uodporniania myszy, jak i wiel
kości dawki zakażającej, może posiadać znaczenie dla oceny mocy uodpor
niającej badanych szczepionek. Dlatego w naszych doświadczeniach zasto
sowano taki test, który pozwalał porównywać moc uodporniającą szczepio
nek w zależności zarówno od zmiennych dawek zakażających, jak i zmien
nych dawek uodporniających.

Po obliczeniu średnich z czterech doświadczeń uzyskano na ogół zgodne 
wyniki wszystkimi trzema metodami statystycznymi (obliczenie LD 50, 
ED 50 oraz metodą uwzględniającą równocześnie obie zmienne). Na tej 
podstawie można zakwalifikować jako najlepsze szczepionki N i P, a jako 
najsłabszą szczepionkę S. W poszczególnych doświadczeniach obserwowa
no jednak różnice w ocenie mocy uodporniającej badanych szczepionek, 
zarówno przy posługiwaniu się metodą obliczenia LD 50 jak ii ED 50. Tylko 
szczepionka S znajdowała się na ostatnim miejscu bez względu na metodę 
a na li zy st atystyczne j .

W metodzie obliczenia LD 50 najwięcej informacji uzyskano przy naj
mniejszej dawce uodporniającej —  400 000 bakterii. Im większa dawka ba
danych szczepionek, tym trudniej zróżnicować mocne szczepionki, gdyż 
LD 50 często przekraczało największą dawkę zakażającą użytą w naszych 
doświadczeniach. W poszczególnych doświadczeniach dwa razy szczepionka 
N i dwa razy szczepionka P żnalazła się na pierwszym miejscu. W trzech 
doświadczeniach szczepionka S okazała się najsłabsza (przy dawce uodpor
niającej 400 000 bakterii), ale w ostatnim i jedynym doświadczeniu (z maja
1962 r.) szczepionka P była od niej słabsza (tabela II). Wynika z tego, że 
zastosowanie jednej dawki uodporniającej w metodzie obliczania LD 50 nie 
może służyć jako podstawa do porównawczej oceny szczepionek w poje
dynczych doświadczeniach. Być może, że zwiększenie liczby myszy dwu- 
albo trzykrotnie pozwoli na pokonanie tych trudności.

W metodzie obliczenia ED 50 nie uzyskano powtarzalnych wyników 
w czterech doświadczeniach (tabela IV). Po dawce zakażającej 5 000 bak- 
teriii w trzech kolejnych doświadczeniach za każdym razem inna szczepion
ka okazała się najlepsza: P, N, T. W czwartym doświadczeniu szczepionka 
N i P były równorzędne. Po dawce zakażającej 25 000 bakterii dwa razy 
szczepionka P i raz szczepionka N była najlepsza, a raz szczepionka P i N 
były równorzędne. Po dawce 125 000 bakterii napotykano na jeszcze więk
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sze trudności w uszeregowaniu szczepionek. Również po obliczeniu śred
niej geometrycznej z czterech doświadczeń uzyskano różną kolejność szcze
pionek w zależności od dawki zakażającej.

Metoda uwzględniająca równoczesny wpływ obu zmiennych, dawki uod
porniającej i dawki zakażającej, dała najbardziej powtarzalne wyniki. 
W sześciu doświadczeniach szczepionka N wykazała najwyższą moc uod
porniającą (w tym jeden raz wspólnie ze szczepionką P). Szczepionka S 
była niezmiennie najsłabsza. Pozostałe szczepionki К, P i T zajmowały 
miejsca pośrednie, a kolejność ich ulegała zmianie w poszczególnych do
świadczeniach, ale różnice wskaźników wyrażające ich moc uodporniającą 
były nieistotne statystycznie zarówno przy porównaniu średnich z czte
rech doświadczeń jak i w poszczególnych doświadczeniach (tabela V, VI 
i VII). Nieistotne były również różnice pomiędzy szczepionką N i P, obli
czone na podstawiie średnich z czterech doświadczeń i w poszczególnych 
doświadczeniach.

WNIOSKI

Ocena laboratoryjna mocy uodporniającej pięciu szczepionek przeciw 
durowi brzusznemu (K, N, P, S, T) testem czynnym na myszach z zymosa
nem oparta na obliczeniu LD 50 przy zastosowaniu jednej dawki uodpor
niającej badanych szczepionek i zmiennych dawek zakażających nie dała 
możliwości powtarzalnej oceny tych szczepionek.

Metoda obliczenia ED 50 przy zastosowaniu zmiennych dawek uodpor
niających i jednej dawki zakażającej również nie dała powtarzalnych wy
ników w kolejnych doświadczeniach.

Powtarzalne wyniki oceny szczepionek K, N, P, S ii T uzyskano posłu
gując się równocześnie zmiennymi dawkami uodporniającymi badanych 
szczepionek i zmiennymi dawkami zakażającymi oraz metodą statystyczną, 
uwzględniającą równoczesny wpływ jednej i drugiej zmiennej.

Szczepionka N wykazała największą moc uodporniającą, szczepionka P 
była nieco słabsza, ale różnice pomiędzy nimi były nieznamienne staty
stycznie. Szczepionki К, P ii T nie różniły się pomiędzy sobą w sposób istot
ny, a szczepionka S była najsłabsza i różniła się listotnie od wszystkich po
zostałych szczepionek.

Endotoksyna serii 2, która w poprzednich badaniach wykazywała więk
szą moc uodporniającą niż szczepionka Endodur używana do masowych 
szczepień w Polsce, w obecnych badaniach okazała się słabsza od szcze
pionek N, P i T, a nie różniła się pod względem mocy uodporniającej od 
szczepionki S.

Я. К о с т ж е в с к и ,  Я. П л а х ц и н с к а ,  А. Г р у ж е в с к и

ОЦЕНКА ВАКЦИН И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВИВОК ПРОТИВ 

БРЮ Ш НОГО ТИФА

XI. Оценка иммуногенной силы вакцин К, N, Р, S, Т активным тестом 

на мышах зараженных S. typhi с зимосаном

С о д е р ж а н и е

При помощи активного теста на мышах (с зимосаном) произведено иссле

дование вакцин, которые были использованы для контролированных прививок 

людей (К, N, Р, S, Т). Применены переменные дозы иммунизирующие и инфи-
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1 : 80 do 1 : 320. Zarówno przed drugą, jak i po czwartej dawce surowice 
wykazywały słabe właściwości aglutynacyjne w stosunku do antygenu Vi, 
w roizcieńczeniach 1 : 5 lub 1:10. Przy pomocy hemaglutynacji, antygenu 
VI u tej grupy królików nie wykazano. Jeden króliik grupy drugiej padł 
z przyczyn nie związanych z uodpornianiem, wobec czego nasze badania 
zostały przeprowadzone na 4 królach.

Wyniki odczynów kontrolnych, aglutynacyjnych: zawiesiny antygenów
0  i H nie wykazywały aglutynacji w roztworze fizjologicznym chlorku 
sodu. Antygen H z surowicami dodatnimi wykazywał aglutynację na 
+ + + w rozcieńczeniach od 1 :320 do 1 : 2500, iz surowicą znaną ujemną 
nie dawał aglutynacji. Antygen O wykazywał aglutynację ze znaną suro
wicą dodatnią w roizcieńczeniach od 1 : 320 do 1 : 640. Ze znaną surowicą 
ujemną nie wykazywał właściwości aglutynacyjnych. Antygen Vi z suro
wicą standartową dawał aglutynację na + + + w roizcieńczeniach 1 : 2000. 
Niie wykazywał właściwości aglutynacyjnych ze znaną surowicą ujemną, 
jak również w roztworze fizjologicznym chlorku sodu, w 51% roztworze 
chlorku sodu, w 2,5% roztworze chlorku sodu oraz w wodzie destylowanej.

Wyniki odczynów kontrolnych przy hemaglutynacji: surowice badane 
nie wykazywały hemaglutynacji z zawiesiną krwinek nieuczulonych. Za
wiesina krwinek uczulonych antygenem Vii nie wykazywała aglutynacji 
w roztworze fizjologicznym NaCl i ze iznaną surowicą ujemną. Z surowicą 
standartową otrzymano hemaglutynacię na + + + w roizcieńczeniach
1 : 9600 lub 1 : 18000.

S z c z e p i o n k a  f-o r m o 1 o w o - f e n o 1 o w a. Tabela II przedstawia 
wyniki badań surowic 10 królików uodpornionych szczepionką formolowo- 
-fenolową. W grupie pierwszej królików poziom przeciwciał anty H przed 
drugą dawką wahał się w granicach od 1 : 320 do 1 : 1280, w 7 dni po czwar
tej dawce wzrósł od 1 : 640 do 1 : 5120. Poziom przeciwciał anty O mieścił 
się w granicach od 1 : 320 do 1 : 1280, zarówno przed drugą dawką, jak 
i w 7 dni po czwartej dawce uodporniającej. Przeciwciała anty Vi, wyka
zane tylko u jednego królika na drodze aglutynacyjnej, wynosiły przed 
drugą dawką 1 : 5 i w 7 dni po czwartej dawce 1 : 40, wykazane przy po
mocy hemaglutynacja: 1 :15 i 1 : 24. Z surowicami pozostałych królików 
odczyny wypadły ujemnie.

W drugiej grupie królików stwierdzono aglutynację anty H przed drugą 
dawką od 1 : 10 do 1 : 80. w 7 dni po czwartej dawce uodporniającej — od 
1 : 320 do 1 : 1280. Przeciwciała anty O przed drugą dawką określono w gra
nicach od 1 : 80 do 1 : 160, w 7 dni po czwartej dawce zanotowano nieznacz
ny wzrost od 1 : 80 do 1 : 320, a u jednego królika nawet spadek z 1 : 80 
do 1 : 10. Przeciwciała anty Vi badane drogą aglutynacji, u dwóch królików 
wykazywały nieznaczne podniesienie poziomu od 1:10 do 1 : 40 względ
nie od 1 : 5 do 1 : 10, przed drugą i po czwartej dawce. U trzeciego z kró
lików w obu badaniach poziom przeciwciał był 1 : 10, u pozostałych dwóch 
królików nie wykazano aglutynacji anty Vi. Drogą hemaglutynacji prze
ciwciał anty Vi nie udało się wykazać. Kontrole przebiegały jak przy szcze
pionce acetonowej.

S z c z e p i o n k a  w e d ł u g  G r a s s e t  a-Ś 1 о p к a. Tabela III przed
stawia wyniki aglutynacji i hemaglutynacji z surowicami 10 królików 
uodpornionych szczepionką wg Grasset-Ślopka. Króliki grupy pierwszej 
w ciągu całego cyklu uodporniania nie wytworzyły przeciwciał anty H, 
z wyjątkiem jednego królika, u którego wykazano aglutyniny anty II 
przy rozcieńczeniu surowicy 1 : 80 w 7 dni po czwartej dawce. Przeciwciała
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anty O przed drugą dawką uodporniającą wahały się w granicach od 1 : 40 
do 1 : 320, w 7 dni po czwartej dawce poziom przeciwciał wzrósł od 1 : 160 
do 1 : 320. Przeciwciała anty Vi w odczynie aglutynacji w 7 dni po czwar
tej dawce określono u dwóch królików na 1 : 10 i 1 : 40. Surowice pozosta
łych królików nie wykazywały właściwości aglutynujących antygen V;i. 
Przy pomocy odczynu hemaglutynacji aglutynin anty Vi w tej grupie 
zwierząt nie wykazano.

Króliki grupy drugiej, z wyjątkiem jednego króla, w którego surowicy 
w rozcieńczeniu 1 : 40 wykazano aglutyniny anty H, nie wytworzyły prze
ciwciał anty H i VI. Poziom przeciwciał anty O był tak samo wysoki przed 
drugą dawką, jak w 7 dni po czwartej dawce, i wahał się w granicach od 
1 : 40 do 1 : 640. Kontrole przebiegały jak przy szczepionce acetonowej.

E n d o t o k s y n a  w e d ł u g  W e s t p h a l a .  Tabela IV przedstawia 
wyniki uzyskane w odczynach z surowicami 9 królików uodpornionych en- 
dotoksyną według Westphala. Jeden królik z drugiej grupy padł z przy
czyn nie izwiązanych z uodpornianiem. U żadnego z królików, zarówno gru
py pierwszej jak i drugiej, nie wykazano przeciwciał anty H i  anty Vi. 
Wysokość miana anty O u wszystkich królików z obu grup, zarówno przed 
drugą, jak w 7 dni po czwartej dawce uodporniającej, wynosiło 1 : 20 lub
1 : 40. Kontrole' przebiegały jak przy szczepionce acetonowej.

OMÓWIENIE

W pracy niniejszej przedstawione zostały wyniki doświadczeń wykaza
nych na królikach uodpornionych czterema szczepionkami przeciwdurowy
mi. U zwierząt badano poziom przeciwciał przeoiwkomórkowych (anty H,
O i Vi) zgodnie z instrukcją podaną przez Departament Standaryzacji Pre
paratów Biologicznych Światowej Organizacji Zdrowia. Dobrano zatem 
zwierzęta, które przed rozpoczęciem uodporniania bądź w ogóle nie za
wierały w surowicy naturalnych przeciwciał skierowanych przeciwko an
tygenom pałeczki durowej, bądź to wykazywały aktywność w niskich roz- 
cieńczeniach. Każdą szczepionką uodporniano dwie grupy królików, po 5 
sztuk, stosując dawki odpowiednio dobrane.

Krańcowo różne wyniki notowano u królików uodpornionych szczepion
ką acetonową i endotoksyną według Westphala. Szczepionka acetonowa 
powodowała regularne pojawianie się wszystkich trzech rodzajów przeciw
ciał tj. anty H, O ii Vi. Wprost przeciwnie, endotoksyna wg Westphala 
wstrzykiwana i w małych i w dużych dawkach nie zdołała pobudzić orga
nizmu królika do wytworzenia aglutynin anty H i anty Vi. Zanotowano 
jedynie nieznaczny wzrost aglutynin anty O.

Szczepionka formolowo-fenolowa pobudza króla do wytwarzania agluty- 
niin anty H i anty O w dość znacznym stopniu, natomiast aglutynin anty Vi 
nieznacznie.

Szczepionka wg Grasseta-Ślopka działa pobudzająco na wytwarzanie 
aglutynin anty O, sporadycznie zaś tylko powoduje wytwarzanie przeciw
ciał anty H i anty Vii.

Jak wynika z naszych doświadczeń, powstawanie przeciwciał anty Vi 
Pod wipływem szczepionki aktywnej immunologicznie (szczepionka aceto
nowa) zależy od wielkości dawki. Króliki uodpornione szczepionką rozcień
czoną w stosunku 1:10 (co odpowiadało 50.106 komórek bakteryjnych 
w 0,5 ml) zareagowały znacznie silniejszym wytwarzaniem przeciwciał 
anty Vi aniżeli zwierzęta uodpornione szczepionką rozcieńczoną w stosun
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ku 1 : 1000 (5.10° komórek bakteryjnych w 0,5 ml). Przedstawione doświad
czenia rzucają interesujące światło na dynamikę powstawania przeciwciał. 
Szczególnie pouczające pod tym względem są obserwacje poczynione na 
królikach uodpornionych szczepionką acetonową, która jako jedyna powo
dowała regularne powstawanie poszukiwanych przeciwciał. Przeciwciała 
anty H w miarę zwiększania ilości dawek uodporniających wykazywały 
stopniowy wzrost aktywności. Poziom przeciwciał anty O uzyskany po 
pierwszej odpowiednio wielkiej dawce nie ulegał większym wahaniom 
w miarę powtarzania dawek uodporniających. Przeciwciała anty Vi za
chowywały się pod tym względem, jak przeciwciała anty H, tzn. surowice 
były aktywne stale w wyższych rozcieńczeriiach w miarę podawania dawek 
uodporniających. Dalszym faktem, który zwraca na siebie uwagę, jest brak 
wpływu naturalnych przeciwciał stwierdzonych w surowicach na intensyw
ność powstawania przeciwciał pod wpływem uodporniania. Wyniki badań 
surowic królików, uodpornionych czterema różnymi szczepionkami prze- 
ciwdurowymi, w zestawieniu z wynikami badań tych szczepionek W teście 
czynnym na myszach białych przedstawiają się interesująco.

W teście czynnym na myszach białych, uodpornionych wyżej wymienio
nymi czterema szczepionkami, wykazano największą aktywność immuni- 
zacyjną szczepionki acetonowej oraz minimalne właściwości uodporniające 
endotoksyny wg Westphala. Szczepionka Graseta-Ślopka i formolowo-fe- 
nolowa zajmują miejsce pośrednie, a ich wartości immunizacyjne są rów
norzędne. Zestawiając te wyniki z wynikami pracy niniejszej widzimy da
leko posuniętą zgodność. Szczepionka acetonowa najlepiej chroni myszy 
przed zakażeniem i najbardziej pobudza królika do wytwarzania przeciw
ciał anty H, anty O i anty Vii, dające się wykryć przy znacznym nawet roz
cieńczeniu surowicy. Przeciwnie endotoksyna wg Westphala prawie że nie 
chroni myszek i nie wpływa na wytworzenie przez królika przeciwciał 
anty H, O i Vi. Szczepionki Grasseta-Ślopka i formolowo-fenolowa w obu 
testach zajmują miejsce pośrednie między szczepionką acetonową i endo- 
toksyną według Westphala.

П. М е и с л ё в а ,  Ф.  Р а б ч и н с к а ,  3. К у д е л ь с к и

ОЦЕНКА ВАКЦИН И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВИВОК ПРОТИВ 

БРЮ Ш НОГО ТИФА

X II. Агглютинационные антитела в сыворотках кроликов иммунизированных

противотифозными вакцинами

С о д е р ж а н и е

В статье представлены результаты иммунизирования кроликов четырьмя про

тивотифозными вакцинами, а именно ацетоновой, формолово-феноловой Grasset- 

Ślopka и эндотоксической Westphala. Вакцину вводили внутривенно четырёх

кратно в недельных интервалах в разведениях 1 : 10 или 1 :1000. В сумме каж 

дый кролик получил четыре дозы этого самого ряда. Взятие крови произво

дилось перед второй дозой и 7 дней после четвертой дозы. Ацетоновая вакцина 

в разведении 1 : 10 стимулировала все иммунизированные животные к силь

ному вырабатыванию агглютининов Н, О и Vi. В разведении 1 :1000 стимули

ровала также к образованию антител анти Н, О и Vi, но в значительно мень

шей степени. Эндотоксин Westphala ни в одном случае не привел к образованию 

агглютининов анти Н или Vi, а титр агглютининов О не превышал уровня
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натуральных антител. После формолово-феноловой вакцины обнаружен малый 

прирост антител анти Vi, подобным образом как после вакцины Grasset-Slopka. 

После формолово-феноловой вакцины обнаружено увеличение титра агглю

тининов Н и О, а после вакцины Grasset-Slopka обнаружен только прирост 

агглютининов анти О.

P. M e i s i l o w a ,  Р. R a b c z y ń s k a ,  Z. K u d e l s k i

EVALUATION OF TYPHOID VACCINES AND EFFECTIVENESS 

OF THE VACCINATIONS

XII. AGGLUTINATING ANTIBODIES IN THE SERA OF RABBITS IMMUNIZED

WITH TYPHOID VACCINES
t

S u m m a r y

The results of immunizing rabbits with four typhoid vaccines are presented, 

namely the acetone vaccine, formol-phenol vaccine, vaccine according to Grasset- 

Slopek and according to Westphal. The vaccines were injected diluted 1:10 or 1:1000 

intravenously at intervals of one week. Each rabbit received four doses of the same 

dilution. Blood was collected after the second dose and seven days after the fourth 

dose. The acetone vaccine diluted 1:10 in all the rabbits induced strong production 

of H, О and Vi agglutinins. In the dilution 1:1000 it also induced production of 

anti H, О and Vi antibodies, although in a much smaller degree. Anti-H and Vi 

agglutinins were not produced in any of the rabbits immunized with the Westphal’s 

endotoxic vaccine, and the titers of О agglutinins did not exceed the level of natu

ral antibodies. The formol-phenol and Grasset-Slopek vaccines both gave rise to 

a small increase in anti-Vi antibodies. The formol-phenol vaccine increased the 

titer of H and О agglutinins, and the Grasset-Slopek vaccine only that of О agglu

tinins. 4
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Burnet F. M.

W I R U S O L O G I A
Tłumaczenie z języka angielskiego 

1958 г., str. 424, ryc. 32, zł 80,—

Książka F. M. Burneta jest najnowszym dziełem tego naj

większego znawcy wirusów. Wirusy wywołują około 50 różnych 

chorób zakaźnych u ludzi. Wirusologia jest w znacznym stopniu 

zagadnieniem nowym, a choroby wirusowe wysuwają się na 

czoło chorób zakaźnych, występujących często epidemicznie, 

zwłaszcza od czasu, gdy choroby bakteryjnego pochodzenia są 

coraz skuteczniej zwalczane przy pomocy antybiotyków, które 

na wirusy nie działają prawie zupełnie.

W Polsce nie było dotychczas obszerniejszego dzieła traktu

jącego o tym złożonym zagadnieniu i znajomość wirusologii 

u nas jest wciąż jeszcze dość powierzchowna.

Książka jest przeznaczona nie tylko dla mikrobiologów le

karzy, lecz także dla biologów, biochemików oraz dla lekarzy 

ogólnie praktykujących i dla lekarzy weterynarii.
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Zygmunt Kudelski, Paula Meislowa, Felicja Rabczyńska

OCENA SZCZEPIONEK I SKUTECZNOŚCI SZCZEPIEŃ 

PRZECIW DUROWI BRZUSZNEMU

X III. OCENA CZTERECH SZCZEPIONEK DUROWYCH W TEŚCIE CZYNNYM

NA MYSZACH

Z Zakładu Badania Surowic i Szczepionek Państwowego Zakładu Higieny 

Kierownik: prof. dr H. Meisel

Celem niniejszej pracy było poznanie i porównanie aktywności immuno- 
gennej szczepionek przeciwdurowych sporządzonych w różnorodny sposób.

I. S z c z e p i o n k i .  Wszystkie szczepionki przygotowane były w wy
twórniach krajowych z tego samego szczepu Salmonella Ty 2 . Gęstość 
szczepionek wynosiła 1.109 w 1 ml. Szczepionki endotoksyczne przedsta
wiały ekstrakty z zawiesin pałeczek o tej samej koncentracji.

Do badań użyto szczepionki: acetonową, formo lowo-fenolową oraz endo
toksyczne sporządzone wg Grasseta-Ślopka i wg Westphala.

II. Z w i e r z ę t a .  Do doświadczeń użyto białych myszy wagi ca 17 g 
bez względu na płeć. Zwierzęta nie pochodziły z jednorodnej hodowli.

III. U o d p o r n i a n i e .  Grupy zwierząt uodporniano dwiema meto
dami: metodą A — podaną przez Światową Organizację Zdrowia i meto
dą В — z użyciem zymosanu.

M e t o d a  A. Myszy podzielono na 5 grup (po 12 myszy). 4 grupy 
uodporniano różnymi rozcieńczeniami szczepionki, piąta grupa stanowiła 
kontrolę. Zwierzęta były szczepione podskórnie dwukrotnie, w odstępach 
2-tygodniowych. Dawka wynosiła zawsze 0,5 ml i zależnie od grupy 
zawierała różne ilości antygenu.

Schemat uodporniania przedstawia się następująco:

Szczepienie I__________________________Szczepienie II

Rozcieńczenie
Liczba

pałeczek
Rozcieńczenie

Liczba

pałeczek

I grupa 1:260 2.10° 1:125 4.106

II grupa 1: 50 10.106 1 : 25 20.10®

III grupa 1:10 50.10° 1:5 100.10°

IV grupa 1 : 2 250.10е nierozcieńczone 500.10°

4 tygodnie po 2 szczepieniu zakażano myszy, podając im dootrzewnowo
zawiesinę pałeczek durowych w fizjologicznym roztworze chlorku sodu.

M e t o d a  B. Myszy podzielono na 4 grupy; każdą umieszczono w od
dzielnej klatce po 10— 12 myszy. Trzy grupy myszy (А, В, C) uodporniano 
dootrzewnowo szczepionkami w różnych rozcieńczeniach. Czwarta grupa 
stanowiła kontrolę.



Myszy z grupy A otrzymywały po 0,5 ml rozcieńczonej szczepionki 
1:16, co odpowiadało 31,25X10® drobnoustrojów

Myszy z grupy В otrzymywały po 0,5 ml szczepionki rozcieńczonej 
1:4, co odpowiadało 125 X  10° drobnoustrojów.

Myszy z grupy С otrzymywały po 0,5 ml szczepionki nierozcieńczonej, 
co odpowiadało 500 X 106 drobnoustrojów. Zwierzęta uodporniano dwu
krotnie tymi samymi dawkami w odstępie 2-tygodniowym. Dwa tygodnie 
po drugiej dawce myszy zakażano dootrzewnowo zawiesiną pałeczek 
durowych z zymozanem w objętości 0,4 ml — 2,5 LDso. Myszy kontrolne 
otrzymywały równocześnie 1 LD50.

IV. Z a k a ż e n i e .  Myszki zakażano tym samym szczepem S. Ty2 , 
z którego sporządzone były szczepionki. Każdorazowo przed użyciem 
ożywiano świeżą ampułkę zliofilizowanego szczepu. Ożywiony szczep, 
po sprawdzeniu wyglądu hodowli, czystości i obecności antygenów O,
H, Vi zawieszano w izotoniczinym roztworze chlorku sodu. Zawiesinę 
odpowiadającą wymogom po zbadaniu gęstości odpowiednio rozcieńczano 
do zakażeń, albo w izotonicznym roztworze chlorku sodu, albo w zawie
sinie zymosanu zależnie od metody, dla której była przeznaczona. W prze
biegu doświadczeń stale kontrolowano wirulencję szczepu. Dawka 1 LDso 
dla pałeczek durowych zawieszonych w izotonicznym roztworze chlorku 
sodu wynosiła średnio 25 X 106 drobnoustrojów. Dawka 1 LDso dla za
wiesiny w zymosanie wynosiła średnio 1000 pałeczek.

V. Z y m o s a n  otrzymano z Laboratorium Technologicznego Wy
twórni Surowic i Szczepionek. Zawiesina zymosanu w stosunku 1 g na 
40 ml fizjologicznego roztworu chlorku sodu poddawana była steryli
zacji w aparacie Kocha przy 100° С w ciągu jednej godziny. Po stwier
dzeniu jałowości i nietoksyczności preparatu przechowywano go w chłodni
o temp. 4°C w opakowaniach 50 g. Przed użyciem mieszano w równych 
objętościach z zawiesiną bakteryjną.

VI. O b s e r w a c j a  z w i e r z ą t .  Od chwili zakażenia zwierzęta 
obserwowano przez okres 72h i dokładnie odnotowywano czas padnięcia 
myszy.

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

A. P r z e b i e g  t e s t ó w  c z y n n y c h  w y k o n a n y c h  m e 
t o d ą  WHO.

1. Szczepionka acetonowa — doświadczenia powtórzono 6Jkrotnie 
w różnych odstępach czasu. Ogółem użyto w doświadczeniach ze szcze
pionką acetonową 360 myszy. Część myszy jednak padła przed podaniem 
im dawki prowokującej i w efekcie dla obliczeń pozostało 286 myszy.

2. Szczepionka formolowo-fenolowa. Doświadczenia powtórzono 8-krot- 
nie zużywając w tym celu 480 myszy. Do ostatecznych wyliczeń brano pod 
uwagę 6 doświadczeń wykonanych na 333 myszach.

3. Szczepionka wg Grasseta-Slopka. Doświadczenia powtórzono 6-krotnie 
zużywając w tym celu 360 myszy. Do ostatecznych wyliczeń pozo
stało 333 myszy.

4. Endotoksyna wg Westphala. Doświadczenia powtórzono 6-krotnie, 
zużywając w tym celu 360 myszy, z których do ostatecznych obliczeń 
pozostało 326 sztuk.

5. Szczepionka acetonowa amerykańska służyła jako kontrola. Wy
konano z nią jedno badanie na 60 myszach, z których do wyliczeń 
zakwalifikowano 39 sztuk.
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B. P r z e b i e g  t e s t ó w  c z y n n y c h  w y k o n a n y c h  m e 
t o d ą  z y m o s a n o w ą .

1. Szczepionka acetonowa. Doświadczenia powtórzono 7-krotnie na 
336 zwierzętach w różnych odstępach czasu. Do ostatecznych wyliczeń 
zakwalifikowano 5 doświadczeń wykonanych na 217 myszach.

2. Szczepionka formolowo-fenolowa. Doświadczenia wykonano 5-krot- 
nie na 240 myszach, z których do ostatecznych obliczeń pozostało 206 
sztuk.

3. Szczepionka wg Grasseta-Ślopka. Doświadczenie wykonano 5-krot- 
nie na 240 myszach. Do ostatecznych obliczeń zakwalifikowano 224 
sztuki.

4. Endotoksyna wg Westphala. Doświadczenia wykonano 5-krotnie na 
280 myszkach, z których do ostatecznych wyliczeń pozostało 242 sztuki.

5. Dla kontroli wykonano jedno doświaczenie ze szczepionką acetonową 
amerykańską, jednak do wyliczeń nie brano pod uwagę wyników tego 
badania z powodu zbyt dużego upadku myszy przed podaniem im dawki 
zakażającej.

Przede wszystkim przedstawimy wyniki testów czynnych wykonanych 
metodą podaną przez Departament Standaryzacji preparatów biologicz
nych Światowej Organizacji Zdrowia w Kopenhadze.

W początkowych doświadczeniach wstrzykiwano uodpornionym zwie
rzętom, zgodnie z pierwszą instrukcją podaną przez Światową Organizację 
Zdrowia, zawiesinę pałeczek durowych w stężeniu 25 LDso. Wkrótce oka
zało się jednak, że dawka ta zabija bezwzględnie wszystkie myszy uod
porniane każdą z badanych szczepionek. Wobec tego wykonano doświad
czenia ze znacznie zredukowaną liczbą LDso. W pierwszym rzędzie zasto
sowano 5 LDso. Doświadczenia wykonano 2-krotnie. Sumaryczny obraz 
podaje tabela I. Fakt, że liczba myszy użytych w doświadczeniach ze 
szczepionką formolowo-fenolową jest niska, jest następstwem tego, że 
część myszy użytych w badaniu padła przed wstrzyknięciem im pałeczek 
durowych. To samo zdarzyło się z myszkami uodpornianymi np. najwięk
szą dawką szczepionki acetonowej. Mimo wszystko wynik doświadczeń, 
w których uodpornionym zwierzętom wstrzykiwano zaledwie 5 LDso, 
wydaje się wskazywać na dobre właściwości uodporniające (szczególnie 
drugich i trzecich dawek wyższych) szczepionki acetonowej, Grasseta- 
-Slopka i prawdopodobnie też szczepionki formolowo-fenolowej. Endo
toksyna sporządzona wg Westphala wykazywała właściwości uodparnia- 
jące tylko w najwyższej z użytych dawek.

Z kolei wykonano 2 doświadczenia, w których uodpornionym zwie
rzętom wstrzyknięto dawkę pałeczek durowych reprezentujących 10 LDso 
(tab. I). Endotoksyna westphalowska nie wykazała śladów właściwości 
uodporniających. Z pozostałych trzech szczepionek — acetonowa użyta 
w sumarycznej dawce 30 X 106 pałeczek (gr. II) — wykazała dobre wła
ściwości uodporniające. Szczepionka formolowo-fenolowa i Grasseta-Ślop
ka uodporniały zwierzęta w dawkach począwszy od grupy III, tj. po 
podaniu im 150 X  106 pałeczek.

Ponieważ w metodzie WHO dawkę prowokującą pałeczek durowych 
wstrzykiwano po 4 tygodniach od zakończenia uodporniania, a w me
todzie zymosanowej już po 2 tygodniach, interesujące było pytanie, 
jak będzie się przedstawiał wynik uodporniania zwierząt metodą WHO, 
jeśli zakażenie myszy nastąpi w okresie wcześniejszym tj. po 2 tygodniach 
(tabela II). Tak wykonane doświadczenie wskazuje również, że endoto-
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T a b e l a  I

Wyniki testu czynnego na myszach uodpornianych metodą WHO 

Zwierzęta zakażone zawiesiną szczepu S. Туг w roztworze chlorku sodu i w zymo-

sanie

w mianownika podano liczbę myszy zakażonych, w liczniku liczbę myszy, które 

przeżyły 72 godz. po zakażeniu

* — °/'o przeżycia

** — NaCl — izotoniczny roztwór chlorku sodu. 

ч

ksyna westphalowska nie wykazała właściwości uodporniających. Wy
bitne właściwości udporniające już w najmniejszej dawce (gr. I— 6 X 106 
pałeczek) wykazała szczepionka acetonowa. Obie szczepionki formolowo- 
-fenolowa i Grasseta-Slopka wykazywały już właściwości uodporniające 
w gr. II, w której myszom wstrzyknięto 30 X  106 pałeczek. Ponieważ 
równolegle wykonywano badania metodą izymosanową, zdecydowano się 
na wykonanie doświadczenia, w którym zwierzętom uodpornionym me
todą WHO wstrzyknięto po upływie 4 tygodni zawiesinę pałeczek S. Туг 
w zymosanie o aktywności równej 10 LDso — tabela I. Ku naszemu 
zdziwieniu w tym układzie doświadczeń wszystkie szczepionki wraz z en- 
dotoksyną westphalowską wykazały właściwości uodporniające.

Dla celów kontrolnych wykonano też jedno doświadczenie ze szczepionką 
acetonową produkcji amerykańskiej. Niestety brak materiału nie pozwolił
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T a b e l a  II

Wyniki testu czynnego na myszach uodpornianych metodą zymosanową. 

Zwierzęta zakażane zawiesiną szczepu S Ty2 w zymosanie i w roztworze chlorku

sodu

w mianowniku podano liczbę myszy zakażonych, w liczniku liczbę myszy, które 

przeżyły 72 godz. po zakażeniu.

* — %  przeżycia.

** — izotoniczny roztwór chlorku sodu. 4

na powtórzenie badania. W wykonanym doświadczeniu przy użyciu dawki 
prowokującej w wysokości 5 LDso stwierdzono następujący obraz: 

z 9 myszy uodpornionych wg I grupy przeżyły 2 sztuki 
z 11 myszy uodpornionych wg II grupy przeżyły 4 sztuki 
z 5 myszy uodpornionych wg III grupy przeżyły 3 sztuki 
z 4 myszy uodpornionych wg IV grupy przeżyły 2 sztuki 
z 10 myszy kontrolnych równocześnie zakażonych dawką 1 LDso prze

żyło 6 sztuk.
Przyjrzyjmy się obecnie wynikom doświadczeń przeprowadzonych me

todą zymosanową. Kontrolnym zwierzętom, nieuodpornionym, wstrzy
kiwano — jak wspomniano poprzednio —  zawiesinę pałeczek durowych 
szczepu S. Ty2 reprezentującą aktywność 1 LDso. Dawka ta wynosiła 
średnio 1000 komórek w zymosanie. Tabela II ilustruje wynik badania, 
gdy zwierzętom, uodpornionym w dwa tygodnie po ostatniej dawce szcze
pionki, wstrzyknięto zawiesinę o aktywności równej 2,5 LDso. Podczas gdy 
ze zwierząt nieuodpornionych, którym wstrzyknięto 1 LDso, przeżyło pra
wie 50% wówczas, 'jak widzimy, u zwierząt uodpornionych wszystkimi



94 Z. Kudelski i inni Nr 1—2

szczepionka mi, w tym nawet endo toksyną wg Westphala, przeżycie było 
bardzo wysokie, dochodzące 90— 100%.

Kolejne doświadczenie wykonano metodą zymosanową wstrzykując 
zwierzętom uodpornionym zawiesinę reprezentującą aktywność lOLDso 
(tabela II). Zwiększenie dawki prowokującej do 10 LDso zasadniczo nie 
zmieniło obrazu reakcji. Licząc się z tym, że na obraz reakcji zwierząt 
uodpornianych wywiera wpływ fakt, że dawka prowokująca nie jest po
dana jak przy metodzie WHO po 4 tygodniach, lecz po 2 tygodniach, wy
konano następne doświadczenie, w którym uodpornionym zwierzętom 
wstrzykiwano 2,5 LDso po upływie 4 tygodni (tabela II). Obraz reakcji 
zmienił się o tyle, że wyraźnie pozwolił w pewnym sensie zdyskwalifi
kować endotoksynę westphalowską użytą jako szczepionkę. Zanotowano 
bowiem zmniejszenie się przeżywalności zwierząt uodpornianych dawkami 
A =  62,5 X  10° i В = 250 X 106 pałeczek. Doświadczenie nie pozwoliło 
zaś w rzeczywistości na zróżnicowanie aktywności pozostałych trzech 
badanych szczepionek.

Interesujące światło na metodę zymosanową rzuciło z kolei dalsze 
doświadczenie, w którym myszkom uodpornianym wg schematu stoso
wanego przy badaniu z zymosanem wstrzyknięto po 2 tygodniach za
wiesinę pałeczek S. Туг w fizjologicznym roztworze chlorku sodu 
w dawce reprezentującej aktywność 10 LDóo (tabela II). W tych wa
runkach doświadczenia nie można było zróżnicować aktywności badanych 
szczepionek, a co najciekawsze endotoksyna wg Westphala wykazała 
wybitne właściwości uodporniające.

OMÓWIENIE

Celem niniejszej pracy było wyjaśnienie, czy tzw. test czynny na my- 
sizach umożliwia poznanie aktywności uodporniającej 4 różnych szcze
pionek przeciwdurowych sporządzonych z tej samej zawiesiny i z tego 
samego sziczepu S. Ty2 .

W pracy posługiwano się zasadniczo dwiema metodami. W metodzie 
A — zgodnej z instrukcją podaną przez Departament Standaryzacji 
Preparatów Biologicznych Światowej Organizacji Zdrowia — zwierzęta 
uodporniano w 4 grupach, przy czym dawki uodporniające podane dwu
krotnie wahały się w granicach od najmniejszej, wynoszącej 6 X  106 
pałeczek durowych, do największej 750 X 10° pałeczek.

W metodzie В — zymosanowej uodporniano dwukrotnie 3 grupy zwie
rząt. Dawki uodporniające wahały się w granicach cd 62 500 000 do
1 000 X 10° drobnoustrojów. Porównanie ilości antygenu w dawkach, 
jakimi uodporniano myszy w metodzie WHO i w metodzie zymosanowej 
przedstawiają się następująco:

Metoda WHO Metoda zymosanowa

I — 6 X 10° A — 62 500 000
II — 30 X 10c В — 250 X 10°
III — 150 X  10° С — 1 000 X 10°
IV — 750 X 106

Z porównania wynika, że w metodziie WHO dawki wstrzykiwanej 
szczepionki wzrastają 5-krotnie w poszczególnych grupach, a w me
todzie zymosanowej różnica jest mniejsza, dawki wzrastają 4-kroitnie.



W metodzie 'zymosanowej dawki szczepionki są większe i gdybyśmy 
chcieli porównać je z dawkami w metodzie podanej przez WHO, to lilościi 
antygenu podanego w grupie A — metody zymosanowej, tj. zawierającej 
najmniejszą ilość szczepionki, mieściłaby się pomiędzy grupą II a III me
tody WHO. Dawki wyższe odpowiednio Gr. В pomiędzy grupą III i IV 
metody WHO i Gr. С zawierająca największą ilość antygenu jest o 1/4 
ilości antygenu wyższa od największej dawki szczepionki w metodzie 
WHO. Wykonanie testu obu metodami różniło się też o tyle, że przy me
todzie WHO zwierzęta były uodporniane podskórnie, a dawkę zakażającą 
podawno im dootrzewnowo. W metodzie zymosanowej zwierzęta uodpor
niano dioiotrzewnowo ii dawkę zakażającą również podawano dootrzewnowo. 
Istotną cechą różniącą obie metody było zakażanie zwierząt. W metodzie 
WHO zakażano w 4 tygodnie po ukończeniu uodporniania, a w metodzie 
zymosanowej w 2 tygodnie. Wspomnieć też należy, że dawka zakażająca 
przy metodzie WHO, reprezentująca aktywność 1 LDso, odpowiadała 
około 25 X 106 drobnoustrojów, a przy metodzie zymosanowej aktywność 
1 LDso uzyskiwano wstrzykując około 1 000 drobnoustrojów. Początkowo 
staliśmy przed zagadnieniem, jakich dawek zakażających użyć dla myszy 
uodpornianych metodą WHO. W pierwszym etapie zmniejszyliśmy je 
5-krotnie (pierwsza instrukcja WHO przewidywała 25 LDso) w dalszych 
etapach doświadczeń ograniczyliśmy się do 10 LDso.

Zarówno doświadczenia wykonane metodą WHO, w których dawka za
każająca wynosiła 5 LDso, jak i w doświadczeniach, w których dawka zaka
żająca reprezentowała 10 LDso, zdołano stwierdzić, że endotoksyna sporzą
dzona metodą Westphala użyta jako szczepionka, posiada minimalne 
właściwości uodporniające. Z trzech pozostałych szczepionek najaktyw
niejsza okazała się szczepionka acetonowa. Wartości immunizacyjne szcze
pionki formolowo-fenolowej i Grasseta-Ślopka były mniej więcej ana
logiczne.

Zastanawiające było zjawisko, że w doświadczeniach wykonanych 
metodą zymosanową, w której zwierzętom uodpornionym wstrzykiwano 
2,5 względnie 10 LDso, nie uzyskano wyników umożliwiających zróżni
cowanie aktywności 4 badanych szczepionek. Mimo woli nasuwała się 
myśl, czy przyczyna tego stanu nie jest związana z faktem, że przy 
metodziie zymosanowej wstrzykiwano zwierzętom uodpornionym dawkę 
zakażającą o 2 tygodnie wcześniej aniżeli przy metodzie WHO. Za tą 
możliwością przemawiają doświadczenia podane w tabeli II. Stwierdzono 
tu mianowicie, że po podaniu 2,5 LDso w7 zymosamie 4 tygodnie po 
ostatniej dawce uodporniającej występuje w sposób wyraźny słaba akty
wność endotoksyny westphalowskiej jako szczepionki. Natomiast po po
daniu 10 LDso zawieszonych w płynie fizjologicznym po 2 tygodniach 
brak jest wyraźnego zróżnicowania aktywności szczepionek. Jednak
1 w tych warunkach, gdy dawkę izakażającą w metodzie zymosanowej 
podano dopiero po 4 tygodniach, nie można było zróżnicować aktywności 
pozostałych 3 szczepionek.

Wstrzykiwanie w metodzie zymosanowej dawki zakażającej po 2 ty
godniach cd ostatniej dawki uodporniającej należałoby więc uznać za 
ujemną stronę i przedłużyć ten okres do 4 tygodni. Za słusznością tego 
stanowiska przemawia też doświadczenie zebrane w tabeli I, w którym 
myszom uodpornionym wg schematu podanego przez WHO wstrzyknięto 
Ю LDso w zymoisamie 4 tygodnie po ostatniej dawce uodporniającej. 
W tych warunkach endotoksyna westphalowska wykaziała pewne dz.ia-
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łanie ochronne, gdy ją podano w maksymalnej dawce, ale nadal, jak 
widzimy, zastosowanie zawiesiny pałeczek durowych w zymosanie zatarło 
obraz wyników doświadczeń o tyle, że uniemożliwiło zróżnicowanie 
aktywności pozostałych 3 szczepionek.

Bez wątpienia na odmienny przebieg badań wykonanych metodą zymo- 
sanową i WHO wywrzeć musiały wpływ wlielkości dawek wstrzykiwane 
myszom, wielokrotnie wyższe przy metodzie zymosanowej aniżeli przy 
metodzie WHO. Czy i o iile na odmienny obraz doświadczeń obu metodami 
wywarł wpływ fakt uodporniania dootrzewnowego metodą zymosanową, 
a podskórnego w metodzie WHO w naszych doświadczeniach, nie prze
prowadziliśmy badań porównawczych. W każdym razie zwrócić należy 
uwagę, że już Felix sprzeciwiał się uodpornianiu drogą dootrzewnową, 
jako powodującą powstawanie odporności nieswoistej.

Na podstawie obecnie przedstawionego materiału powiedzieć możemy, 
że metoda polecona przez WHO pozwoliła na zróżnicowanie aktywności 
4 badanych szczepionek. Wykazała mianowicie nieprzydatność endotok
syny jako szczepionki sporządzonej metodą Westphala i wysoką wartość 
uodporniającą szczepionki acetonowej.

Czy i o ile metoda zymosanowa — po wprowadzeniu niezbędnych mo
dyfikacji dotyczących wielkości dawek uodporniających, drogi uodpor
niania i okresu zakażenia — okaże się jako test czynny w przyszłości 
wartościowa, wykażą dopiero dalsze badania. W postaci obecnie zastoso
wanej metoda zymosanowa okazała się w porównaniu z metodą WHO 
mniej odpowiednia.

3. К у д е л ь с к и ,  П. М е и с л ё в а ,  Ф. Р а б ч и н с к а

ОЦЕНКА ВАКЦИН И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВИВОК ПРОТИВ 

БРЮ Ш НОГО ТИФА

X III . Оценка четырёх тифозных вакцин в активном тесте на мышах

С о д е р ж а н и е

В активном тесте на мышах исследовано 4 противотифозные вакцины оте

чественного производства: вакцина ацетоновая — Р, вакцина формолово-фе- 

ноловая — N, вакцина изготовленная по методу Grasset-Ślopka — Т и эндо- 

токсическая изготовленная по методу Westphala — S. Применено два метода: 

1. предложенный коллективом экспертов Мировой Организации Здравоохра

нения и 2. метод с зимосаном. Один и другой метод предусматривал две дозы 

вакцины. В первом методе мышей заражали взвесью палочек S. Туг в изото

ническом растворе NaCl через 4 недели после окончания цикла иммунизации. 

Во втором зимосановом методе мышей заражали взвесью S. Ту^ в зимосане 

через 2 недели после окончания иммунизации. В результате исследований 

обнаружено, что вакцина ацетоновая — Р является наиболее активной вакциной 

а вакцина эндотоксическая — S наиболее слабой. Вакцины формолово-феноловая 

и Grasset-Ślopka обнаруживали среднюю иммузирующую активность.
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Z. K u d e l s k i ,  P. M e i s l o w a ,  F. R a b c z y ń s k a

EVALUATION OF TYPHOID VACCINES AND EFFECTIVENESS 

OF THE VACCINATIONS

X III. EVALUATION OF FOUR TYPHOID VACCINES WITH THE ACTIVE 

MOUSE-PROTECTION TEST

Summary

Four typhoid vaccines were studied with the active mouse-protection test, 

namely the acetone vaccine (P), formolphenol vaccine (N), Grasset-Slopek 

vaccine (T), and the endotoxic vaccine according to Westphal (S). Two modifica

tions of the test were used: 1. the method recommended by WHO Typhoid Vac

cine Experts Committee and 2. the zymosan method. In both methods two doses 

of the vaccine are administered. In the first method mice were challenged with 

a suspension of S. Ty2 bacilli in NaCI solution four weeks after completing the 

immunizing cycle, in the second method with a suspension of S. Туг organisms in 

zymosan after two weeks. The results showed that the acetone vaccine (P) 

is the most active, and the endotoxic vaccine (S) the less active one. The formol- 

-phenol and Grasset-Slopek vaccines showed intermediate immunizing poten

cies.

PIŚMIENNICTWO

1. Instrukcje WHO — Kopenhaga. — Typhoid vaccine assay guide to specified 

rabbit and mouse test. — 2. Meislowa P., Kudelski Z., Rabczyńska F.: Med. Dośw. 

i Mikrob., 1962, nr 3. — 3. Felix A.: J. of Hygiene; 1951, 49, 2/3, p. 268.



LEKSYKON ZESPOŁÓW I OBJAWÓW 
CHOROBOWYCH

pod redakcją Mieczysława Fejgina

1959 r., str. 254, opr. pł., zł 50,—

,,Leksykon zespołów i objawów chorobowych”, związanych 

zazwyczaj z nazwiskiem autora, który pierwszy je opisał, ma 

na celu w pierwszym rzędzie ułatwić pracę lekarza praktyka. 

Nawet specjaliści nie są w stanie zapamiętać istoty każdego 

zespołu związanego z określonym nazwiskiem, tym bardziej, 

że ostatnie lata przyniosły znaczną ich liczbę. Odszukanie wy

jaśnienia w piśmiennictwie lekarskim jest często bardzo trudne.

Autorzy zebrali zespoły i objawy chorobowe ze wszystkich 

dziedzin medycyny, ułożyli je alfabetycznie i zwięźle wyjaśnili. 

Posiadanie leksykonu umożliwia odszukanie nieznanego zaga

dnienia bez trudu i straty czasu. Jest to pierwsza publikacja 

tego rodzaju w języku polskim. Powinien posiadać ją każdy 

lekarz.



P R Z E G L Ą D  E P ID E M IO L O G IC Z N Y  
R ok  X V II ,  1963

Praca zespołowa *)

OCENA SZCZEPIONEK I SKUTECZNOŚCI SZCZEPIEŃ 

PRZECIW DUROWI BRZUSZNEMU

XIV. ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ KONTROLOWANYCH I OCENA PORÓW NY

WALNOŚCI GRUP SZCZEPIONYCH RÓŻNYMI SZCZEPIONKAMI**)

Z Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny i z Działów Epidemiologii 

Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Kielcach, Łodzi, Poznaniu

Warszawie i Wrocławiu

Na terenach wyznaczonych do szczepień kontrolowanych (Doniesie
nie I) przeprowadzono szczepienia przeciw durowi brzusznemu od lutego 
do czerwca 1861 r. Do szczepień zużyto sześć szczepionek oznaczonych 
symbolami K, N, O, P, S, T (Doniesienie III) zgrupowanych w dwóch 
zestawach; dzieci do lat 14 szczepiono szczepionkami o symbolach K, 
N, O, T, a młodzież i doroslyc-h w wieku od 15 do 60 lat szczepionkami
o symbolach P, O, N, S. Każda oscba była szczepiona dwukrotnie w od
stępie 1 miesiąca. Szczepionkę wstrzykiwano głęboko podskórnie w oko
lic? ramienia. Zarówno u dzieci jak i dorosłych stosowano każdorazowo 
dawkę 0,5 ml szczepionki. Szczepionki N, O, S i T stanowiły zawiesinę 
gotową do użytku po dokładnym zmieszaniu. 1 ml zawiesiny zawierał 
około 1 miliard bakterii, więc jednorazowa dawka szczepienna (0,5 ml) 
zawierała około 500 milionów bakterii, a w szczepionkach endotoksycz- 
nych ilość antygenu uzyskaną z 500 milionów bakterii. Szczepionki К i P 
były wysuszone i przed zastosowaniem wymagały zawieszenia w przy
gotowanym do tego celu rozpuszczalniku. Szczepionkę К zawieszano 
w takiej ilości płynu, że 1 ml zawiesiny zawierał 1 miliard bakterii. 
Szczepionkę P zawieszano w dwukrotnie większej ilości rozpuszczalnika, 
więc 1 ml zawiesiny zawierał około 500 milionów bakterii, a w jednora

* Opracowanie zbiorcze, analiza statystyczna i napisanie pracy: Wiesław 

Magdzik, Lucyna Milewska.

Organizacja, nadzór szczepień i kierowanie opracowaniami z ramienia Depar

tamentu Sanitarno-Epidemiologicznego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej 

Halina Zalęska, oraz w województwach: Mirosław Kacprzak, Maria Krajewska, 

Kazimierz Neyman, Stanisława Pęska, Helena Przestalska, Janusz Szeląg, Zofia 

Utracka, Tadeusz Walter, Danuta Żołnierkowa.

Pomoc techniczna: Alicja Bagińska, Bohdan Broję]c, Anna Drożyńska, Jadwiga 

Iwaniecka, Ewa Jarnuszkiewicz, Barbara Kałkowska, Halina Kosiarska, Helena 

Łapińska, Bronisława Pakulska, Teresa Ruszkowska, Władysław Sałek, Irena Sędek, 

Jan Zawada.
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zowej dawce 0, 5 ml wstrzykiwano około 250 milionów bakterdi. Prze
strzegano zasady, aby szczepionki К i P zostały użyte w ciągu 48 godz. 
od momentu rozpuszczenia.

Dokumentacja szczepień prowadzona była na listach, które obowiązują 
przy pro wadzeniu corocznych szczepień przeciw durowi brzusznemu 
(MZ/E-II-6). Wpisywano dane dotyczące każdej osoby szczepionej: na
zwisko i imię, płeć, rok urodzenia, adres, miejsce pracy, daty szczepienia 
i serię szczepionki. Prowadzono oddzielne listy dla osób szczepionych 
poszczególnymi szczepionkami.

Każda osoba szczepiona po raz pierwszy otrzymywała zaświadczenie, 
w którym wpisywano symbol szczepionki i datę pierwszego szczepienia 
oraz datę wezwania do drugiego szczepienia. Po drugim szczepieniu i do
konaniu adnotacji, zaświadczenie nabierało mocy ważnego świadectwa 
szczepienia. W prawym rogu zaświadczenia znajdował się kolorowy pro
stokąt barwy czerwonej, niebieskiej, zielonej lub żółtej symbolizujący 
odpowiednią szczepionkę. I tak barwą czerwona symbolizowała szcze
pionkę O, żółta — N, niebieska — T (w zestawie szczepionek dla dzieci) 
i S (w zestawie szczepionek dla dorosłych), zielona — К (w zestawie 
szczepionek dla dzieci) ii P — (w zestawie szczepionek dla dorosłych). 
W razie zagubienia zaświadczenia, osoby zgłaszające się do drugiego 
szczepienia pamiętały zazwyczaj barwny znak na zaświadczeniu, co 
ułatwiało odszukanie danej osoby na liście i upewnienie się, jaką serią 
szczepionki należało zaszczepić przy drugim szczepieniu.

Szczepienia prowadzone były w przychodniach, ośrodkach zdrowia, 
punktach felczerskich i pielęgniarskich, w zakładach dziecięcych oraz 
w zakładach pracy przez personel medyczny tych zakładów, a ponadto 
przez specjalnie zorganizowane ekipy. Wsie położone z dala od ośrodków 
zdrowia czy punktów felczerskich szczepione były głównie przez spe
cjalnie zorganizowane ekipy.

Większość ekip szczepiących składała się z dwóch osób — jednej 
szczepiącej i jednej rejestrującej. Na miejscu szczepień dobierano sobie 
spośród ludzi zgłaszających się do szczepień (uczniów starszych klas, 
nauczycieli dtp.) osoby do utrzymania porządku, kierowania ruchem zgła
szających się oraz do pomocy przy rejestrowaniu i wypisywaniu za
świadczeń. W zależności od możliwości organizatorzy zwiększali skład 
osobowy ekip, starając się utrzymać przewagę liczby rejestratorów w sto
sunku do liczby osób szczepiących. W skład niektórych ekip, zwłaszcza 
w woj. łódzkim, wchodziło nawet 9 osób — 4 rejestrujące, 4 szczepiące 
i 1 osoba utrzymująca porządek. Ekipy składały się z średniego personelu 
medycznego i administracyjnego zatrudnionego na terenie tego samego 
powiatu. Liczba ekip szczepiennych w poszczególnych powiatach była 
różna w zależności od charakteru powiatu i liczby mieszkańców.

W większości powiatów prowadzono szczepienia dzieci do 14. roku życia 
w innych terminach, a szczepienia młodzieży od 15. roku życia i dorosłych 
w innych. Często dziieci w wieku przedszkolnym przyprowadzano do 
szczepień w tych samych terminach, kiedy prowadzono szczepienia do
rosłych, zalecono więc, aby każda ekipa szczepiąca dorosłych posiadała 
również zestaw szczepionek dla dzieci. Na niektórych terenach nie prze
strzegano tej zasady i szczepiono zgłaszające się dzieci tylko szczepion
kami N ii O, wspólnymi dla obu zestawów. Spowodowało to zaszczepienie 
nieco większej liczby dzieci przedszkolnych szczepionkami N i O niż 
szczepionkami К i T.
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Na terenie woj. warszawskiego i woj. łódzkiego przeprowadzano szcze
pienia od lutego do maja, w'woj. poznańskim od marca do maja, w woj. 
kieleckim od marca do czerwca, w woj. wrocławskim od kwietnia do 
czerwca.

Założeniem szczepień kontrolowanych było zaszczepienie na danym 
terenie tej samej liczby osób każdą szczepionką przeznaczoną dla od
powiedniej grupy wieku, W tym celu zastosowano system naprzemien
nego szczepienia. Każda kolejno zgłaszająca się do szczepień osoba była 
szczepiona linną szczepionką przeznaczoną dla danej grupy wieku. Ten 
system miał zapewnić porównywalność grup ludności szczepionych po
szczególnymi szczepionkami pod względem wieku, płoi, środowiska itp.

W celu sprawdzenia, czy osiągnięto zamierzony cel, dokonano na
stępującej analizy:

1. Na podstawie list szczepiennych obliczono liczby osób zaszczepionych 
różnymi szczepionkami w poszczególnych powiatach i województwach 
z podziałem na szczepionych dwukrotnie i jednorazowo (tab. I, II, III, IV).

2. Systemem losowym wybrano z list 20% próbę szczepionych dwu
krotnie i dokonano podziału według płci i wieku osób zaszczepionych 
poszczególnymi szczepionkami. Obliczono znamienność równic między 
liczbami osób szczepionych różnymi szczepionkami w poszczególnych 
grupach wieku i płci przy pomocy testu chi-kwadrat. Chi-kwadrat obli
czano w każdej grupie wieku, oddzielnie dla mężczyzn, kobiet oraz dla 
mężczyzn i kobiet łącznie. Otrzymano tablice chi-kwadrat dla 25 po
wiatów, zbiorcze dla 5 województw oraz zbiorcze dla wszystkich tere
nów objętych szczepieniami kontrolnymi w Polsce. Chi-kwadrat oceniano 
z prawdopodobieństwem 95% przy 3 stopniach swobody (graniczna wartość 
chi-kwadrat = 7,81). Wartości chi-kwadrat większe od 7,81 oznaczają, że 
różnice między liczbami zaszczepionych różnymi szczepionkami w ba
danej grupie są istotne. Tabele V i VI przedstawiają wartości chi-kwadrat 
w poszczególnych województwach i na całym terenie Polski, gdzie prze
prowadzono szczepienia kontrolowane. Wartości chi-kwadrat większe od 
7,81 są podkreślone.

Biorąc pod uwagę porównywalność grup szczepionych różnymi szcze
pionkami oraz odsetek liczby osób zaszczepionych w stosunku do liczby 
zaplanowanych do zaszczepienia, szczepienia kontrolowane przeciw du
rowi brzusznemu zostały najlepiej przeprowadzone w woj. łódzkim. 
W województwie tym odsetek zaszczepionych dwukrotnie w stosunku do 
zaplanowanych do szczepień wynosi 77%. Nieliczne są grupy wieku, 
w których stwierdzono istotne różnice pomiędzy liczbami szczepionych 
różnymi szczepionkami, a dla liczb zaszczepionych ogółem zestawem 
szczepionek K, N, O, T jak i P, O, N, S we wszystkich powiatach i łącznie 
w całym województwie różnice są nieistotne.

Najsłabsze wyniki szczepień uzyskano w woj. kieleckim. W wojewódz
twie tym, w stosunku do liczb zaplanowanych, zaszczepiono dwukrotnie 
mały odsetek osób (29%), na co wpływa niski odsetek zaszczepionych 
osób w wieku powyżej 15 lat (9,7%). Z liczby zaszczepionych po raz 
pierwszy w grupie wieku powyżej 15 lat stosunkowo niewielki odsetek 
zaszczepiono po raz drugi (42%). Przyczyną tego było w głównej mierze 
prowadzenie akcji szczepień dla dorosłych w okresie intensywnych prac 
rolnych. Zarówno w zbiorowych tabelach dla województwa kieleckiego 
jak i w poszczególnych powiatach stwierdzono w wielu przypadkach
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istotne różnice między liczbami zaszczepionych różnymi szczepionkami 
tak w poszczególnych grupach wieku jak i łącznie dla wszystkich za
szczepionych.
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T a b e l a  I

Szczepienia kontrolowane przeciw durowi brzusznemu 

Liczba osób w wieku do 14 lat zaszczepionych dwukrotnie
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T a b e l a  II

Szczepienia kontrolowane przeciw durowi brzusznemu 

Liczba osób w wieku od lat 15 szczepionych dwukrotnie

Spośród trzech powiatów najwięcej różnic istotnych stwierdzono w paw. 
Kielce. Różnice istotne występują tu we wszystkich obliczeniach dla 
wieku przedszkolnego. Znacznie więcej dzieci w tej grupie zaszczepiono
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T a b e l a  I I I

Szczepienia kontrolowane przeciw durowi brzusznemu 

Liczba osób w wieku do 14 lat zaszczepionych jednorazowo

T a b e l a  IV

Szczepienia kontrolowane przeciw durowi brzusznemu 

Liczba osób w wieku od 15 lat zaszczepionych jednorazowo

szczepionkami N i O (szczepionkami wspólnymi dla obu zestawów) niż 
szczepionkami К i T. Przyczyną tego, jak wyżej wspomniano, było szcze
pienie dzieci w wieku przedszkolnym jednocześnie z dorosłymi, przy 
użyciu tylko szczepionek N i O. Różnice między liczbami zaszczepionych 
różnymi szczepionkami w pow. Kielce spowodowały, że różnice dla za
szczepionych w grupach wieku przedszkolnego w całym województwie 
kieleckim są istotne. Z tego powodu w zestawieniu zbiorczym dla wszyst
kich szczepionych w ramach szczepień kontrolowanych w Polsce w tej 
grupie wieku występują również istotne różnice (tabela V).

Województwa poznańskie, wrocławskie i warszawskie zajmują miejsca 
pośrednie. W województwie poznańskim zaszczepiono dwukrotnie 55% 
osób zaplanowanych do zaszczepienia, w woj. wrocławskim — 58%, w woj. 
warszawskim — 41%.

Znamienność różnic między liczbami zaszczepionych różnymi szczepion
kami w różnych województwach przedstawia tabela V i VI. W woj. po
znańskim tak w poszczególnych powiatach, jak i na całym terenie wyty
powanym do szczepień kontrolowanych, są nieliczne grupy wieku, w któ
rych stwierdzono różnice istotne między liczbami zaszczepionych, a dla 
liczb zaszczepionych ogółem, zarówno zestawem szczepionek K, N, O, T 
jak ii P, O, N, S, różnice są nieistotne. W województwie wrocławskim 
najwięcej różnic istotnych między liczbami zaszczepionych różnymi szcze-







pionkami stwierdzono w m. Jelenia Góra i pow. Legnica, najmniej w pow. 
Kłodzko. W woj. warszawskim najwięcej różmic istotnych stwierdzono 
w pow. Ciechanów i Płońsk, najmniej w m. Żyrardów, pow. Siedlce 
i pow. Nowy Dwór.

W niektórych okolicach, zwłaszcza w powiatach podstołecznych wy
typowanych do szczepień kontrolowanych, wyegzekwowanie należytego 
zaszczepienia społeczeństwa utrudniał fakt, że ludność często szczepiła 
się poza miejscem zamieszkania, na terenach nie wytypowanych do 
szczepień kontrolowanych (np. w m. st. Warszawie), unikając w ten 
sposób dwukrotnego szczepienia.

Ogólnie szczepienia dziieci w wieku do 14 lat zestawem szczepionek 
K, N, O, T zostały lepiej przeprowadzone niż szczepienia dorosłych ze
stawem szczepionek P, O, N, S. Najlepiej zaszczepiono dzieci w wieku 
szkolnym. Najwięcej różnic istotnych stwierdza się wśród dzieci w wieku 
przedszkolnym.

Mimo omówionych powyżej różnic między liczbami osób zaszcze
pionych różnymi szczepionkami w zbiorczych zestawieniach z terenu 
całego kraju, z poszczególnych województw oraz powiatów, można przy
jąć, że grupy ludności zaszczepione poszczególnymi szczepionkami są 
dostatecznie porównywalne ze sobą — tak dla zestawu szczepionek 
K, N, O, T jak i P, O, N, S — aby porównawcza ocena epidemiologiczna 
skuteczności poszczególnych szczepionek była miarodajna.

System naprzemienny stosowany podczas akcjii szczepień zdał egzamin. 
Świadczy o tym między innymi fakt, że po raz pierwszy zaszczepiono 
szczepionką O łącznie 212 774 osoby, a szczepionką N 212 773 osoby.

Różnice między liczbami zaszczepionych po raz pierwszy poszcze
gólnymi szczepionkami, obserwowane w niektórych powiatach, były po
wodowane ustawianiem szczepionek w tej samej kolejności przez wszyst
kich szczepiących. Zestaw szczepionek dla dzieci szeregowany był w ko
lejności K, N, O, T. Każdego dnia i w każdym punkcie szczepień rozpo
czynano szczepienia cd szczepionek K, N, a więc po kilku dniach było 
więcej zaszczepionych szczepionkami К i N niż O i T. Dopiero w toku 
szczepień zwrócono uwagę na to źródło różnic i starano się je wyelimi
nować. W zestawie szczepionek dla dorosłych czynnik ten posiadał mniej
szy wpływ na ostateczny wynik szczepień, gdyż na niektórych terenach 
szeregowano szczepionki w kolejności P, O, N, S, a na innych w kolej
ności odwrotnej S, N, O, P. Na różnice w liczbach osób zaszczepionych 
dwukrotnie wywierały wpływ również odczyny poszczepienne. Osoby za
szczepione szczepionkami К, P lub N, które to szczepionki powodowały 
silniejsze odczyny, częściej unikały drugiego szczepienia niż osoby szcze
pione pozostałymi szczepionkami, po których odczyny były mniej nasi
lone, np. po szczepionce T, lub minimalne jak po szczepionkach S i O.

Ostatnią z głównych przyczyn, która spowodowała mniejszą liczbę osób 
zaszczepionych zarówno po raz pierwszy jak i po raz drugi szczepionkami 
К i P, było zalecenie używania tych szczepionek w ciągu 48 godzin od 
sporządzenia zawiesiny. Zawiesina szczepionek К i P była sporządzana 
w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych w takiej ilości, 
aby ją zużyć w ciągu jednej doby, a ekipy dostawały te szczepionki 
gotowe do użytku. Zdarzało się niekiedy, że na punkcie szczepień za
brakło rozcieńczonej szczepionki К lub P i wówczas szczepiono pozosta
łymi trzema szczepionkami wchodzącymi w skład danego zestawu.
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Ogółem na terenach wyznaczonych do szczepień kontrolowanych za
szczepiono po raz pierwszy 843 638 osób, w tym szczepionką: К — 90 670; 
N — 212 773; O — 212 774; P — 116 858; S —  118 404; T — 92 159. Dwu
krotnie zaszczepiono 690 655 osób, w tym szczepionką: К — 81 534; N — 
172 638; O — 175 596; P — 87 521; S — 90 934; T — 82 432.

Analiza statystyczna grup ludności zaszczepionych różnymi szczepicn- 
kami uwzględniająca podział według wieku ii płci dowodzi, że grupy te 
są na ogół porównywalne. Najlepiej uodporniono dzieci szkolne. Grupy 
dzieci szkolnych w wieku od 7 do 14 lat zaszczepione szczepionkami K, 
N, O, T są w ogromnej większości porównywalne.

К о л л е к т и в н а я  р а б о т а

ОЦЕНКА ВАКЦИН И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВИВОК ПРОТИВ 
БРЮШНОГО ТИ Ф А

XIV. Организация контролированных прививок и оценка сравниваемости 
групп привитых разными вакцинами

С о д е р ж а н и е

В двадцати пяти районах охваченных акцией контролированных прививок 
проживало в 1961 г. 415298 населения в возрасте от 5 до 14 лет и 990739 насе
ления в возрасте от 15 до 60 лет. В первой группе прививкам подверглось 
370920, а во второй 472718 человек. Население в возрасте до 14 года жизни 
вакцинировано сериями К, N, О, Т а от 15 года жизни сериями Р, О, N, S. 
Прививки приводились от февраля до июня 1961. Впервые было привитых 
843638 лиц, в этом вакциной: К —  90670; N —  212773; О —  212774; Р —  116856; 
S —  118404; Т —  92159. Двухкратно было привитых 690655 лиц, в этом вакци
ной: К  —  81534; N —  172638; О —  175596; Р —  87521; S —  90934; Т —  82432.

На основании пробы 20% был произведен статистический анализ групп на
селения привитых разными вакцинами, учитывая распределение по возрасту 
и полу. Из анализа вытекает, что группы лиц привитых вакцинами К, N, О, Т 

в общем сравниваемые, подобным образом как и группы привитых вакцинами 
Р, N, О, S. Наилучше были привитые дети школьного возраста от 7 до 14 лет.

C o l l e c t i v e  W o r k

E V A LU A TIO N  OF TYPH O ID  VACIN ED  AN D EFFE CTIVE N ESS OF THE
V A C CIN A TIO N S

X IV. O R G A N IZA TIO N  OF THE CONTROLIED V A C C IN A T IO N  T R IA L  AND
E V A LU A TIO N  OF THE C O M P A R A B IL IT Y  OF THE GRO U PS OF PERSON S 

V A C CIN A TE D  WITH V A R IO U S VA CCIN ES

■ S u m m a r y

A  population of the tw en ty-five towns and counties belonged to the typhoid 
vaccine field  trial area in 1961 consisted of 415, 298 persons aged 5 to 14 years, 
and 990, 739 aged 15 to 60 years. Out of the first group —  370, 920, and out of the 
second 472, 718 persons w ere vaccinated. The population up to 14 years was vacci
nated w ith the K, N, О and T vaccines, and over 15 years old w ith vaccines P, O, N 
and S. For the first time 843, 638 persons were vaccinated w ith the follow ing vac-
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cines: К  —  90, 670 persons, N —  212, 773, О —  212, 774, P —  116, 858, S —  118, 404, 
T —  92, 159 persons. Twice were vaccinated 690, 655 persons with the vaccines: 
К  —  81, 534 persons, N —  172, 638, О —  175, 596, P —  87, 521, S —  90, 934, T —  
82, 432 persons.

The statistical analysis was made on 20°/o sample of the population groups 
vaccinated with various vaccines, according to age and sex. The analysis showed 
that the population groups vaccinated with the K, N, О and T vaccines were 
comparable, as well as the groups vaccinated with P, O N and S vaccines. The 
vaccinations were carried out best in the group of school children aged 7 to 14 
years. i



Józef Parnas

ANTROPOZOONOZY, 
CHOROBY ODZ W1ERZĘCE CZŁOWIEKA

I960 г., str. 319, ryc. 20, opr. pł., zł 55,—

Książka obejmuje w zasadzie wszystkie znane antropozo- 

onozy, począwszy od chorób wirusowych poprzez bakterie aż 

do pasożytniczych włącznie. Autorzy omówili dokładnie przy

czyny powstawania poszczególnych schorzeń odzwierzęcych, 

drogi szerzenia się zarazy, objawy chorobowe, obraz zmian 

anatomopatologicznych oraz sposoby leczenia i zapobiegania. 

Bogaty materiał kazuistyczny oraz ilustrujący podnosi nie

wątpliwie wartość książki.

Praca przeznaczona jest zarówno dla lekarzy medycyny, jak 

i lekarzy weterynaryjnych. Korzystać z niej będą również stu

denci akademii medycznych i wydziałów weterynaryjnych, 

a wszyscy na pewno zainteresują się tą pozycją, bo choroby 

odzwierzęce stanowią bardzo poważne niebezpieczeństwo dia 

ludności miast i wsi.
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XV. EPIDEMIA DURU BRZUSZNEGO W LEGIONOWIE W 1961 R. *)

Z Warszawskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aninie 
Dyrektor dr med. J. Zasztowt

W Legionowie na przyjęcie weselne w dniu 9 lipca 1961 r. w rodzinie 
В. H. przybyło 47 osób z Legionowa, Warszawy i trzech miejscowości 
województwa warsizawikiego. Posiłki dla zaproszonych gości przygotowały 
trzy kobiety F. Z., В. А., Т. H. Po weselu uczestnicy rozjechali siię do 
kilku miejscowości.

Od dnia 18 do 26 lipca przyjęto do szpitala 5 osób spośród gości we
selnych podejrzanych o dur brzuszny. Po ustaleniu imiennej listy, wszyst
kich uczestników wesela objęto nadzorem epidemiologicznym. Co drugi 
dzień odwiedzano rodziny chorych w celu kontroli klinicznej, a ponadto 
pobierano krew, kał i mocz do badań bakteriologicznych od uczestników 
wesela i osób z otoczenia domowego. Prowadzona akcja przyczyniła się 
do wczesnego wykrycia i umieszczenia w szpitalu osób gorączkujących.

Ogółem zachorowało 14 osób (tabela I). Od 9 chorych wyhodowano 
S. Typhi z krwi, a od 1 chorego z kału. W dwóch przypadkach rozpoznanie 
potwierdzono badaniami serologicznymi B. J. nr 5 i P. M. nr 7, w przy
padkach В. Ii. nr 4 i Ł. B. nr 14 dur brzuszny rozpoznano na podsta
wie objawów klinicznych ii przesłanek epidemiologicznych mimo ujem
nych wyników badania bakteriologicznego i  niskiego miana odczynu 
Widala.

U dwunastu chorych pierwsze objawy choroby wystąpiły od 17 do
28 lipca. Dwóch chorych podało pierwsze objawy choroby w późniejszym 
terminie. Termin zachorowania chorej W. J. (nr 13) został określony 
w przybliżeniu. Zaraz po weselu chora wyjechała do innego województwa
i tam zgłosiła się do szpitala. Nie była ona objęta nadzorem epidemiolo
gicznym w ostatnich dniach lipca i w pierwszych dniach sierpnia.

Chora Ł. B. (nr 14) była kilkakrotnie badana z końcem lipca oraz 
w pierwszych dniach sierpnia i nie stwierdzono u niej wyraźnych obja
wów klinicznych. Z krwi pobranej u niej w dniu 26 lipca nie wyhodo
wano S. typhi, a miano odczynu Widala wynosiło „O” Vino i „H” 1/ioo. 
Dnia 16 sierpnia chora sama zgłosiła się do szpitala, gdzie w toku obser
wacji rozpoznano dur brzuszny na podstawie objawów klinicznych mimo 
ujemnych wyników posiewów. Rozpoznanie duru brzusznego u tej chorej 
budzi wątpliwości.

*) Praca częściowo dotowana przez Polską Akademię Nauk oraz Światową 
Organizację Zdrowia.



112 J- Szeląg Nr 1—2

T a b e l a  I
Przypadki duru brzusznego wśród uczestników  wesela w  Legionowie

Uwagi: +  wyhodowano szczep S. typhi; — w yn ik  ujem ny.
* —  Szczepionka endotoksyczną Grasset-Slopka,

**—  Rozpoznanie duru brzusznego w ątpliw e.

T a b e l a  II
Podział uczestników wesela w  Legionowie, którzy zachorow ali na dur brzuszny 

i pozostali zdrowi w  zależności od szczepień

W okresie pojawienia się zachorowań wśród uczestników wesela nie 
zarejestrowano zachorowań wśród pozostałej ludności miasta Legionowa, 
co pozwalało przypuszczać, że tylko uczestnicy wesela byli narażeni na 
zakażenie i padli jego ofiarą. Badania na nosicielstwo pałeczek duru 
brzusznego przeprowadzone u 47 uczestników wesela i 22 osób z domo
wego otoczenia chorych doprowadziło do wykrycia nosiciela pałeczek 
duru brzusznego, kobiety lat 64 B. A., która przygotowywała posiłki dla



Nr 1— 2 Epidemia duru brzusznego 113

gości. Typowanie bakteriofagowe szczepów S. typhi wyhodowanych od 
chorych ii od nosicielki wykazało, że wszystkie szczepy są zdegradowane. 
Nosicielka B. A. podała, że nigdy nie chorowała na dur brzuszny, ale 
w jej rodzinie, z którą utrzymywała stałą styczność, były dwa zachoro
wania na dur brzuszny w ubiegłych latach; pierwsze — w 1939 г., a dru
gie w 1953 r. Z tabeli II wynika, że wśród 36 osób niieszcz e piony с h 
w 1961 r. lub szczepionych anatoksyną tężcową użytą jako placebo 
zachorowało 12 osób, co stanowi 1/3, a wśród 11 osób szczepionych 
różnymi typami szczepionki durowej zachorowały dwie osoby, a więc 
1/5 narażonych na zakażenie. Na podstawie tych danych nasuwa się 
przypuszczenie, że w opisanej epidemii szczepienia przeć iwduro we 
ochroniły około 45°/» osób narażonych na zachorowanie, ale liczby bez
względne są zbyt małe, aby można wyciągnąć z tego wniosek o sku
teczności badanych szczepionek.

Я. Ш е л ё н г

ОЦЕНКА ВАКЦИН И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВИВОК ПРОТИВ 

БРЮ Ш НОГО ТИФА

XV. Эпидемия брюшного тифа в Легионове в 1961 г.

С о д е р ж а н и е

После свадебного приёма в Легионове пов. Новы Двур, в котором принимало 

участие 47 лиц (30 лиц непривитых против брюшного тифа, б лиц привитых 

пляцебо, 5 — привитых вне района, в котором были проведены контролиро

ванные прививки, 3 — привитые вакциной Р и по 1 лицу привитых вакцинами 

К, S, Т), заболело брюшным тифом 14 лиц (9 — непривитых, 3 привитые пля

цебо, 1 привитое вне контролированного района и 1 привитое вакциной К). 

Источником заражения была бациллоносительница брюшного тифа работающая 

при приготовлении питания. Противотифозные прививки предохранили от забо

левания около 45%> лиц экспонированных на заражение брюшным тифом.

J. S z e l ą g

EVALUATION OF TYPHOID VACCINES AND EFFECTIVENESS 

OF THE VACCINATIONS

XV. THE EPIDEMIC OF TYPHOID FEVER IN LEGIONOWO IN 1961

Summary

After a wedding party in Legionowo, Nowy Dwór county, in which 47 

persons took part (30 non-vaccinated against typhoid fever, 6 vaccinated with pla

cebo, 5 vaccinated outside the field trial area, 3 vaccinated with P vaccine, and one 

each with K, S and T vaccines) 14 persons contracted typhoid fever (9 non-vaccina

ted, 3 vaccinated with placebo, 1 vaccinated outside the field area, and 1 vaccina

ted with К vaccine). The source of the infections was a typhoid bacilli carrier em

ployed in the preparation of the meals.

The typhoid vaccinations protected about 45°/o of the persons exposed to the 

typhoid infection.

P rzeg ląd  E p idem io l. — 8



Bogdanowicz Jan

OSTRE CHOROBY ZAKAŹNE 
WIEKU DZIECIĘCEGO

Wyd. II, 1959 r., str. 296, ryc. 41 + 8 barwnych tablic, zł 24,— 

Biblioteka Lekarza Praktyka, tom XV

Postęp w zakresie etiologii, rozpoznawania, leczenia chorób 

zakaźnych czyni koniecznym częste wznawianie i aktualizowa

nie podręcznika chorób zakaźnych.

Drugie wydanie podręcznika chorób zakaźnych wieku dzie

cięcego zapoznaje z aktualnym stanem wiedzy w tym zakresie. 

Omawia np. zagadnienie szczepień przeciw chorobie Heinego- 

-Medina, rolę komórek żernych w zjadliwości pałeczek błonicy.

Zwięzły, przejrzysty układ, przystępny, treściwy język czy

nią książkę specjalnie cenną dla studentów oraz lekarzy prak

tyków.
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OCENA SZCZEPIONEK I SKUTECZNOŚCI SZCZEPIEŃ 

PRZECIW DUROWI BRZUSZNEMU
XVI. EPIDEMIA DURU BRZUSZNEGO W DZIELNICY MIASTA OBJĘTEGO 

SZCZEPIENIAMI KONTROLOWANYMI *)

Z Warszawskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aninie 

Dyrektor: dr med. J. Zasztowt 

oraz ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej miasta Żyrardowa

WSTĘP

W mieście Żyrardowie co roku występują pojedyncze zachorowania 
lub małe epidemie duru brzusznego, a zapadalność. na dur brzuszny od 
wielu lat jest wyższa od średniej wojewódzkiej i średniej krajowej (ta
bela I). Warunki sanitarne Żyrardowa są niezadowalające, wodociąg 
zaopatruje w wodę połowę miasta, a sieć kanalizacyjna obejmuje tylko 
część śródmieścia. W tej sytuacji szczepienia przeciw durowi brzusznemu 
posiadają zasadnicze znaczenie i dlatego miasto Żyrardów zostało uw
zględnione obok innych miast i osiedli — w programie szczepień kontro
lowanych przeciw durowi brzusznemu.

T a b e l a  I

Dur brzuszny w Polsce, w woj. warszawskim i w mieście Żyrardowie

w latach 1957— 1961

Polska Wojew. warszawskie Miasto Żyrardów

ДОК
liczba zapadalność ilczba zapadalność liczba zapadalność

zachorowań na 100 000 zachorowań na 100 000 zachorowań na 100 000

1957 5 171 18,3 528 23,0 11 41,0

1958 4 633 16,0 547 24,0 15 56,0

1959 4 254 14,5 527 22,7 13 45,0

1960 3 464 11,7 430 18,3 6 20,0

1961 2 883 9,7 411 17,7 14 46,0

Od lutego do kwietnia 1961 r. przeprowadzono w Żyrardowie szcze
pienia przeciw durowi brzusznemu szczepionkami K, N, P, S i T przygo
towanymi według różnych metod z jednego szczepu pałeczki durowej 
oraz szczepionką O — anatoksyną tężcową, która spełniała rolę placebo 
dla grupy kontrolnej. Zaszczepiono 17 594 ludności w wieku 3 do 60 lat 
podlegającej szczepieniom kontrolowanym, w tym 5 224 dzieci do 14 roku

*) Praca częściowo dotowana przez Polską Akademię Nauk oraz Światową Or
ganizację Zdrowia.
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życia i 12 370 osób od 15 do 60 lat (tabela II). Szczepienia wśród dzieci 
szkolnych przebiegały sprawniej niż wśród małych dziieci li wśród do
rosłych.

T a b e l a  II

Szczepienia kontrolowane przeciw durowi brzusznemu w Żyrardowie 

od lutego do kwietnia 1961 r.

Ludność miasta

Ludność podlegająca szczepieniom w wieku od 3 do 60 lat 

Szczepienia dzieci w wieku od 3 do 14 lat 

Zaplanowano do szczepień

Zaszczepiono seriami

29 541 

25 134

Zaplanowano do szczepień

Zaszczepiono seriami

7 007

jeden raz dwa razy

К 1 312 1 167

N 1 311 1 178

0 1 301 1 173

T 1 300 1 160

Razem 5 224 4 678

od 15 do 60 lat

18 127

jeden raz dwa razy

S 3 131 2 277

N 3108 2 137

0 3 035 2 219

P 3 096 2 126

Razem 12 370 8 759

OPIS EPIDEM II I JE J PRZYPUSZCZALNE PRZYCZYNY

Od listopada 1961 r. do marca 1962 r. w dzielnicy Podlas obserwowano 
zwiększenie liczby zachorowań na czerwonkę. Ogółem zarejestrowano
11 zachorowań. Od chorych wyhodowano S. flexneri 2 a. W marcu 1962 r. 
w tej samej dzielnicy wybuchła epidemia duru brzusznego. Zachorowało
29 osób, które bądź mieszkają, bądź pracują i część dnia spędzają w tej 
dzielnicy. W tabeli III podano ważniejsze informacje epidemiologiczne 
dotyczące zarejestrowanych chorych na dur brzuszny, a rycina 1 przed
stawia rozmieszczenie ich na terenie miasta. Najliczniejszą grupę chorych 
stanowiły dzieci uczęszczające dc Szkoły Nr 7, a wśród dorosłych pra
cownicy zakładów przemysłowych znajdujących się w dzielnicy Podlas. 
Jak wynika z ryciny 1, dwudziestu pięciu chorych mieszkało w dzielnicy 
Podlas w bliskim sąsiedztwie.

U dwudziestu dwóch chorych rozpoznanie duru brzusznego potwier
dzono wyhodowaniem pałeczek duru brzusznego z krwi, kału lub moczu, 
dwa przypadki potwierdzono serologicznie (odczyn Widala), a u po
zostałych pięciu chorych rozpoznanie duru brzusznego oparto na obrazie 
klinicznym i przesłankach epidemiologicznych. Drogą typowania fago- 
wego stwierdzono, że u 21 chorych występowały szczepy zdegradowane, 
a u jednego chorego szczep wrażliwy na faga Fi.

W kwietniu 1962 r. przeprowadzono badania na nosicielstwo pałeczek 
duru brzuszinego w związku z epidemią w dzielnicy Podlas. Badaniom 
poddano: 67 osób z domowego otoczenia chorych, 5 kucharek ze Szkoły



T a b e l a  III
Zachorowania na dur brzuszny w Żyrardowie w marcu i kwietniu 1962 r.

Lp.

In
ic
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ły Wiek Adres

mieszkania
Zakład pracy 

lub nauczania
Data

zachoro
wania

Wychodo. 
S. typhi z.

Ty
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fa
go

w
y 

**

O d c z y n W i d a 1 a Szczepienia

kr
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da
ta O H

da
ta O H

se
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ta

II 
sz

cz
ep

.

1 W. W. 32 Ossowskiego 2 Żyr. M. P. R. R. 10. 3 + _ F, 2. 4 50 50 9. 4 100 100 S 15. 4 nieszczep.
2 F. A. 13 Curie Skłodows. Szkoła 7 17. 3 + -- — Zd 3. 4 100 50 9. 4 200 200 O 2. 3 8. 4
3 K. R. 39 Wyspiańskiego 5 Żyr. W. PR. B. 18. 3 + -- — Zd 2. 4 200 50 16. 4 100 50 nieszczepiony
4 O.Z. 20 1-go Maja 78 Żyr. Z. P. L. 18. 3 — + — Zd 2. 4 100 400 23. 4 — 100 s 17. 2 17. 3
5 K. L. 7 Rewol. Paźdz. 25 Szkoła 7 22. 3 + + — Zd 27. 3 800 100 13. 4 100 200 0 3. 3 31. 3
6 R. W. 19 Chopina 8 Żyr. Z. P. L. 22. 3 + — Zd 6. 4 — 100 9. 4 100 50 nieszczepiony
7 W. M. 9 Chopina 13 Szkoła 7 23. 3 — + — Zd 9 4 50 800 16. 4 100 400 T 2. 3 8. 4
8 P. z. 8 Chopina 13 Szkoła 7 25. 3 + — Zd 2. 4 200 400 9. 4 400 200 nieszc/tpiony
9 S. M. 13 Reymonta 21 Szkoła 7 25. 3 + — — Zd 2. 4 400 200 16. 4 200 50 0 12. 4 24. 5

10 K.K. 45 Rewol. Paźdz. 27 Warszaw. Spółdz. 28. 3 + + — Zd 12. 4 — 400 23. 4 50 400 E* szczep. w W-wie
11 N. A. 27 Rewol. Paźdz. 27 Warszawa Z. K. 29. 3 + — — Zd 10. 4 50 — 16. 4 200 100 nieszczepiony
12 N.Z. 11 Chopina 10 Szkoła 7 29. 3 — — 10. 4 400 800 25. 4 200 200 T 21. 2 21. 3
13 M. Z. 8 Rewol. Paźdz. 52 Szkoła 7 29. 3 — — — 11. 4 50 50 15. 4 200 50 O 2. 3 8. 4
14 D. И. 17 Rewol. Paźdz. 9 Piastów Technik. 31. 3 + + — Zd 10. 4 50 100 23. 4 100 200 E szczep, w Piastowie
15 W .H. 13 Chopfna 13 Szkoła 7 31. 3 + — Zd 9. 4 400 400 23. 4 400 1600 O 2. 3 8. 4
16 K. D. 24 Rewol. Pazdz. 34 Żyr. Z. P. L. 31. 3 + + — Zd 10. 4 — — 16. 4 100 — N 28. 3 nieszczep.
17 M. T. 55 Teklin p. Grodzisk Żyr. Masarnia Podl. 31. 3 + — Zd 14. 4 400 800 7. 5 200 100 nieszczepiony
18 R .S . 43 Marchlewskiego 57 Żyr. Z. P. L. 1. 4 + + Zd 11. 4 100 — 25. 4 100 — nieszczepiona
19 G.Z. 13 Chopina 18 Szkoła 7 1. 4 — + — Zd 12. 4 50 100 2. 5 — 200 nieszczepiony
20 G. G. 7 Rewol. Paźdz. 55 Szkoła 7 1. 4 — — — 12. 4 100 — 25. 4 100 — O 2. 3 7. 4
21 K. I. 21 Rewol. Paźdz. 27 Żyr. Z. P. L. 5. 4 + + — Zd 12. 4 50 200 16. 4 100 200 nieszczepiona
22 W. M. 11 Chopina 13 Szkoła 7 5. 4 + + — Zd 25. 4 800 800 2. 5 1600 1600 O 2. 3 8. 4
23 K. Z. 10/12 Rewol. Paźdz. 5 przy rodzicach 6. 4 — — — — — — nieszczepiony
24 T. M. 12 Nowotki 21 Szkoła 7 7. 4 — + — Zd 12. 4 200 50 16. 4 200 100 nieszczepiony
25 W. M. 3 Chopina 18 przy rodzicach 7. 4 — — — — — — — nieszczepiona
26 H. K. 14 Rewol. Paźdz. Szkoła 7 8. 4 + — — , Zd 12. 4 100 100 7. 5 — — O 2. 3 8. 4
27 W. B. 8 Chopina 18 Szkoła 7 11. 4 — — 12. 4 — — 26. 4 — — T 2. 3 8. 4
28 S . M . 21 Armii Czerw. 36 Włochy Z. U. P. 22. 4 — — — 1. 5 200 200 21. 5 200 200 nieszczepiona
29 M. M. 15 Nowotki 26 Szkoła 63 28. 4 — + — Zd 8. 5 — 50 21. 5 100 — 0 18. 3 19. 3

* — E — szczepionka endotoksyczna Grasseta-Slopka.

** — Zd — szczep S. typhi zdegradowany
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Nr 7, 46 pracowników sklepów spożywczych i masarni, 11 mleczarek 
z okolicznych wsi, które donosiły mleko do tej dzielnicy. Nosicieli nie 
wykryto. Na terenie dzielnicy Podlas mieszka jeden nosiciel figurujący 
w rejestrze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, od którego hodowano 
szczep S. typhi typ Fi (ryaina 1). Korzystał on z ustępu w złym stanie 
sanitarnym.

Wsteczna analiza wyników badania bakteriologicznego wody wodocią
gowej wykazała, że na 25 prób pobranych od czerwca do listopada 1961 r. 
w różnych punktach miasta było 20 prób o mianie pałeczki okrężnicy 50,
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Rye. 1. Rozmieszczenie przypadków zachorowań na dur brzuszny w dzielnicy Podlas.

a w pięciu próbach stwierdzono miano niższe od norm dla wody wodo
ciągowej. W styczniu i w marcu 1962 r. woda wodociągowa w dzielnicy 
Podlas uległa pogorszeniu. Na sześć prób w czterech miano pałeczek 
okrężnicy wynosiło 1, a w jednej próbie 12,5. Od dnia 15 kwietnia 1962 r. 
zwiększono dawki chloru w wodzie wodociągowej. Następnie od 16 kwiet
nia do 16 maja 1962 r. w różnych punktach dzielnicy Podlas pobrano 
33 próby wody i stwierdzono, że w 11 próbach miano pałeczek okrężnicy 
wynosiło 50, w 7 próbach — 25, w 6 próbach — 17, w 6 próbach — 12,5, 
a w 3 próbach miano — 1. Należy podkreślić, że równocześnie wykony
wane badania bakteriologiczne wody z sieci wodociągowej w dzielnicy 
Śródmieście i ze studni wodociągów wykazały dopuszczalne miano 
pałeczki okrężnicy powyżej 50.

Pogorszenie się wody wodociągowej w dzielnicy Podlas zostało praw
dopodobnie spowodowane dwoma próbnymi podłączeniami nowo wy
budowanego odcinka sieci wodociągowej w tej dzielnicy dokonanymi 
w pobliżu domu wspomnianego powyżej nosiciela. Pierwszy raz doko
nano podłączenia w listopadzie 1961 r. a drugi raz -na początku marca
1962 roku.
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W analiziie skuteczności szczepień przeciw durowi brzusznemu wzięto 
pod uwagę chorych w wieku od 7 do 60 lat, u których rozpoznanie po
twierdzono wyhodowaniem pałeczek duru brzusznego z krwi, kału lub 
moczu (21 chorych), jak również chorych, u których rozpoznanie duru 
brzusznego oparto na objawach klinicznych i przesłankach epidemiolo
gicznych (5 chorych). Nie uwzględniono w tej analizie dwojga dzieci 
w wieku do trzech lat (lp. 23 i 25), gdyż w tej grupie wieiku nie prowa
dzono szczepień kotrolowanych. Nie uwzględniono również chorego W. W. 
mieszkającego w dzielnicy Śródmieście (lp. 1), od którego wyhodowano 
szczep S. typhi wrażliwy na faga Fi. Chory W. W. miał długotrwałą 
styczność z czterema osobami mieszkającymi w tym samym domu, które 
w roku 1961 chorowały na dur brzuszny wywołany typem fagowym Fi. 
Nie udało się powiązać epidemiologicznie zachorowań W. W. z epidemią 
w dzielnicy Podlas.

Przed przystąpieniem do oceny skuteczności szczepień dokonano ana
lizy podziału osób szczepionych różnymi szczepionkami w dzielnicy 
Podlas, w celu ustalenia populacji narażonej na ryzyko zachorowań. 
Analizą objęto dzieci od 7. do 14. roku życia ze Szkoły Nr 7, do której 
uczęszczały wszystkie chorujące dzieci, oraz oddzielnie młodzież ii do
rosłych w wieku od 15 do 60 lat, mieszkających przy trzech ulicach 
w dzielnicy Podlas, gdizie najliczniej wystąpiły zachorowania na dur 
brzuszny. Na podstawie liist sporządzonych w czasie akcji szczepień kon
trolowanych w roku 1961 ustalono w każdej z dwóch grup liczby osób 
zaszczepionych szczepionkami K, N, O, P, S, T. Ponadto obliczono sza
cunkowo, że w grupie wieku 15 do 60 lat około 100 osób było szczepio
nych рока Żyrardowem szczepionką endotoksyczną Grasset’a-Slopka uży
waną do masowych szczepień w Polsce. Z tabeli IV wynika* że najwięcej 
chorych na dur brzuszny było w grupie szczepionych serią O (anatoksyna 
tężcowa użyta jako placebo) — 9 osób, następnie w grupie szczepionych 
serią T — 3 osoby, w grupie szczepionych szczepionką endotoksyczną —
2 osoby, a w grupie szczepionych serią S ii N po 1 osobie. W grupie nie 
szczepionych było 10 chorych.

Wśród dzieci w wieku 7 do 14 lat stwierdzono statystycznie istotne 
różnice pomiędzy częstością zachorowań w grupie uodpornionych szcze
pionką K i N ,  z jednej strony, a częstością zachorowań w grupie kontrol
nej uodpornionych szczepionką O (placebo) oraz w grupie w ogóle nie- 
szczepionych, z drugiej strony (tabela IV). Różnica pomiędzy częstością 
zachorowań wśród szczepionych serią T i wśród nieszczepionych jest 
również statystycznie znamienna. Natomiast nie stwierdzono istotnej róż
nicy między częstością zachorowań na dur brzuszny wśród szczepionych 
serią T iw  grupie kontrolnej szczepionych serią! O — placebo. Nie stwier
dzono również różnic istotnych pomiędzy częstością zachorowań w gru
pach uodpornionych szczepionkami K, N i T.

Wśród młodzieży i dorosłych w wieku 15 do 60 lat nie stwierdzono 
statystycznie istotnych różnic pomiędzy częstością zachorowań na dur 
brzuszny w grupach osób szczepionych seriami N, P i S a grupą kontrolną 
zaszczepionych serią O — placebo oraz grupą w ogóle nieszczepionych.

OMÓWIENIE W YNIKÓW

Epidemia duiru brzusznego w Żyrardowie wybuchła w środowisku, 
w którym grupy ludności uodpornionej poszczególnymi seriami szcze-
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T a b e l a  IV

Przypadki duru brzusznego wśród narażonych na zachorowanie w dzielnicy Podlas 

w zależności od szczepień przeciw durowi brzusznemu

Uczniowie Szkoły Nr 7
Młodzież i dorośli 15—60 lat 

z ulic dzielnicy Podlas

Rodzaj

szczepionki
К N 0 T nieszczep. S N 0 P

endo- 

dur E
nieszczep.

Liczba

narażonych
179 179 178 179 21 166 176 196 180 100 641

Liczba

chorych
0 0 8 3

■

3 1 1 1 0 2 7

Istotność różnic między liczbą zachorowań w grupach osób zaszczepionych szcze

pionką K, N lub T a grupą osób zaszczepionych szczep. O (do lat 14)

Rodzaj К N T
szczepionki

Chi2 6,34 6,34 1,50

Różnica między liczbą zachorowań wśród osób nieszczepionych i szczepionych 

szczepionką T: Chi2 =  6,87

Istotność różnic między liczbą zachorowań wśród osób szczepionych szczepionkami 

S, N, P lub E a liczbą zachorowań wśród osób zaszczepionych szczepionką O i wśród 

osób nieszczepionych (15—60 lat)

Piodzaj

szczepionki
S N P E

0 0,02 0,02 1,00 0,37

nieszczepieni 0,01 0,03 0,85 0,86

Wartość graniczna chi2 =  3.84 przy 95°/o prawdopod. Przy obliczeniu chi2 uwzględ
niono poprawkę na ciągłość.

pionek K, N, T oraz N, P, S były pomiędzy sobą porównywalne i były rów
nież porównywalne z grupą kontrolną osób zaszczepionych serią O — place
bo, w odpowiednich grupach wieku. Grupa ludności, która nie poddała 
się szczepieniom, nie była porównywalna z grupami szczepionymi wymie
nionymi poprzednio ani pod względem liczebności, ani przypuszczalnie pod 
względem dawniej przebytych szczepień przeciw durowi brzusznemu. 
Można przypuszczać, że w grupie osób, nieszczepionych w roiku 1961 
w ramach szczepień kontrolowanych, było więcej takich, którzy również 
w przeszłości unikali szczepień przeciw durowi brzusznemu, więc mogli 
być mniej odporni na dur brzuszny niż osoby zaszczepione serią O —  pla
cebo. Dlatego pełną wartość dla oceny skuteczności szczepień posiada je
dynie porównanie zapadalności w grupach ludności szczepionej seriami 
K, N, P, S ii T iz grupą ludności szczepionej serią O — placebo.

Porównanie częstości zachorowań na dur brzuszny w grupie młodzieży 
i dorosłych w wieku 15 do 60 zaszczepionych różnymi seriami szczepio
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nek durowych oraz grupą kontrolną nie wykazało ochronnego działania 
szczepień przeprowadzonych w roku 1961. Natomiast wśród dzieci w wie
ku 7 do 14 lat stwierdzono wysoką skuteczność szczepionki К — for- 
molowo-fenolowej i N — acetonowej oraz słabsze działanie szczepionki 
T — Grasseta-Ślopka. Szczepionka N była stosowana zarówno wśród 
dzieci jak i wśród młodzieży i dorosłych. Zachodzi pytanie, dlaczego 
stwierdzono jej działanie uodporniające tylko wśród dzieci. Odpowiedź 
na to pytanie może być dwojaka. Albo szczepionka N posiada działanie 
uodporniające również i u dorosłych, ale zbyt mała liczba obserwacji nie 
pozwoliła na wykrycie tego działania, albo też w środowisku dorosłych, 
w którym dokonano szczepień kontrolowanych w Żyrardowie, istnieje już 
stan uodpornienia przeciw durowi brzusznemu dzięki szczepieniom prze
prowadzonym w latach ubiegłych i dodatkowe szczepienie w, roku 1961 
nie posiadało wpływu na paziom tego uodpornienia bez względu, na war
tość uodporniającą szczepionki. ; , !f.

WNIOSKI

Szczepienia przeciw durowi brzusznemu dokonano w roku 1961 szcze
pionką acetonową i formolowo-fenolową (K i N) wpłynęły na wyraźne 
zmniejszenie zapadalności wśród dz/ieci w wieku 7 do 14 lat.

Nie stwierdzono dz/iałania ochronnego szczepień ludności w wieku 15 
do 60 lat szczepionką acetonową, formolowo-fenolową oraz endotoksyczną.

Autorzy wyrażają podziękowanie prof. dr J. Kostrzewskiemu za konsultacje oraz 
pomoc w opracowaniu epidemiologicznym i przeprowadzeniu analizy skuteczności 
szczepień, prof. dr B. Kassurowi i doc. dr B. Migdalskiej-Kassurowej za kliniczną 
konsultację chorych, dr Maciarewicz za przeprowadzenie typowania bakteriofago
wego szczepów wyhodowanych od chorych. Autorzy dziękują lekarzom i pracowni
kom oddziału zakaźnego w Żyrardowie za udostępnienie dokumentacji chorych, 
a pracownikom pracowni bakteriologicznej WSSE w Aninie za wykonanie badań 
bakteriologicznych.

Я. Ш е л ё н г ,  3. М и к у л ь с к и

ОЦЕНКА ВАКЦИН И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВИВОК ПРОТИВ 

БРЮ Ш НОГО ТИФА

XVI. Эпидемия брюшного тифа в районе города, охваченного 

контролированными прививками

С о д е р ж а н и е

От февраля до апреля 1961 г. в Жирардове проведены контролированные при

вивки против брюшного тифа пятью сериями вакцин К, N, Р, S, Т а также 

столбнячным анатоксином (серия О) как пляцебо. В марте 1962 г. в районе 

Подляс вспыхнула эпидемия брюшного тифа, в которой зарегистрировано 

всего 29 заболеваний. Инфекция распространилась вероятно водным путем. 

Эпидемия была вызвана деградированным штаммом S. typhi Обнаружено за

щитное действие противотифозных вакцин в особенности вакцины формолово- 

феноловой — N и вакцины ацетоновой — К в группе детей в возрасте 7 до 

14 лет. Не обнаружено защитного действия вакцин N, Р и S в группе мо

лодёжи и взрослых в возрасте 15 до 60 лет.
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EVALUATION OF TYPHOID VACCINES AND EFFECTIVENESS 

OF THE VACCINATIONS

XVI. AN EPIDEMIC OF TYPHOID FEVER IN A QUARTER OF A TOWN

INCLUDED IN THE FIELD TRIAL AREA
/

S u m m a r y

From February to April 1961 the field trial was carried out in Żyrardów with 

five various vaccines K, N, P, S, T and tetanus anatoxin O, as placebo.

In March 1962 in the Podlas quarter of the town an epidemic of typhoid fever 

broke out, as a result of which 29 cases were notified. The infection wes probably 

disseminated through water, and was caused by a degradated S. typhi strain.

A protective effect of typhoid vaccines was demonstrated, especially of the for- 

mol-killed-phenol preserved (N) and acetone (K) vaccines in children aged 7—14 

years. A protective effect of vaccines N, P and S in the group of people aged 15 

to 60 years was not demonstrated.

J. S z e l ą g ,  Z. M i k u l s k i

/
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Wiesław Magdzik *

OCENA SZCZEPIONEK I SKUTECZNOŚCI SZCZEPIEŃ 

PRZECIW DUROWI BRZUSZNEMU

X V II. PORÓWNYWALNOŚĆ WYBRANYCH GRUP OSÓB ZASZCZEPIONYCH 

SERIAM I SZCZEPIONEK K, N, O, P, S i T W CIĄGU ROKU OD ZAKOŃCZENIA 

SZCZEPIEŃ KONTROLOWANYCH PRZECIW DUROWI BRZUSZNEMU **

Z Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

WSTĘP

Z oceny porównywalności grup osób zaszczepionych seriami szczepionek 
K, N, O, P, S i T dokonanej bezpośrednio po zakończeniu szczepień kon
trolowanych, a opartej na podziale według wieku i płci wynikało, że grupy 
osób zaszczepionych wymienionymi seriami są na ogół porównywalne. Naj
bardziej porównywalne były grupy dzieci szkolnych w wieku od 7 do 14 lat, 
u których stosowano szczepionki K, N, O, T.

Celem niniejszej pracy jest zbadanie, czy nie nastąpiła zmiana porówny
walności grup osób zaszczepionych różnymi szczepionkami w ciągu pierw
szego roku od przeprowadzenia szczepień, to jest w okresie gromadzenia 
obserwacjii dla oceny skuteczności szczepień przeciw durowi brzusznemu.

MATERIAŁ I METODYKA

Analizie poddano chorych na błonicę, płonicę, czerwonkę i nagminne za
palenie wątroby oraz osoby z otoczenia domowego chorych na dur brzusz
ny zarejestrowanych od lipca 1961 r. do czerwca 1962 r. na terenach obję
tych szczepieniami kontrolowanymi. Przez wyszukanie nazwisk tych osób 
w listach szczepiennych ustalono, jaką szczepionką oraz ile razy osoby te 
zostały zaszczepione przeciw durowi brzusznemu w roku 1961, a następnie 
dokonano zestawień liczb szczepionnych poszczególnymi szczepionkami.

Analizowano oddzielnie osoby do lat 14 szczepione zestawem szczepionek 
K, N, O, T, oraz oddzielnie osoby powyżej lat 15 szczepione zestawem 
szczepionek N, O, P, S.

Osoby z otoczenia chorych na dur brzuszny analizowano z całego terenu, 
na którym przeprowadzono szczepienia kontrolowane, natomiast chorych 
na błonicę, płonicę, czerwonkę i nagminne zapalenie wątroby analizowano 
w 11 powiiatach, a mianowicie we wszystkich powiatach, w których prze
prowadzono szczepienia kontrolowane w województwie łódzkim ii poznań
skim oraz w powiecie Płońsk i Siedlce w województwie warszawskim, 
w powiecie Jawor (bez miasta Bolkowa) w województwie wrocławskim 
i w powiecie Kielce w województwie kieleckim.

* Pomoc techniczna — Marian Wajszczyk.
** Praca częściowo dotowana przez Polską Akademię Nauk oraz Światową Orga

nizację Zdrowia.
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Ograniczono się do porównania grup szczepiennych różnymi szczepion
kami, a nie uwzględniono w porównaniach grupy osób nieszczepionych. 
Uwzględnienie tej grupy byłoby bardzo cenne dla analizy epidemiologicz
nej, gdyż stosunek liczb osób zaszczepionych do nieszczepionych podlega 
przypuszczalnie większym zmianom niż stosunek liczb osób szczepionych 
poszczególnymi szczepionkami. Wobec napotkanych jednak trudności zre
zygnowano z tego opracowania.

Dokonano zestawień osób szczepionych różnymi szczepionkami wśród 
chorych na błonicę, płonicę, czerwonkę i nagminne zapalenie wątroby 
łącznie okresami półrocznymi w poszczególnych powiatach ii w poszcze
gólnych województwach oraz obliczono znamienność różnic. Zestawienie 
zbiorcze chorych na poszczególne analizowane choroby ze wszystkich je
denastu powiatów przedstawia tabela I i II.

T a b e l a  I

Podział chorych na błonicę, płonicę, czerwonkę i nagminne zapalenie wątroby 

do lat 14 w jedenastu powiatach w okresie 1. VII. 1961 — 30. VI. 1962 w zależności

od szczepień seriami K, N, O, T

Jednostka
Liczba chorych 

zaszczepionych szczepionkami
Chi2 dla liczb 
szczepionych Nieszcze-

chorobowa К N O T K,N,0,T*) pieni

IX 2X IX 2X IX 2X IX 2X IX 2X

Błonica 2 6 3 12 6 12 2 16 2,5 4,7 86
Płonica 10 89 9 108 11 88 4 83 3,7 3,3 661
Czerwonka 1 1 — 1 — 4 2 — — — 27
N. Z. W. 1 54 5 51 10 56 5 69 6,4 4,0 276

R a z e m 14 150- 17 172 27 160 13 168 5,1 1,6 1050

* Przy prawdopodobieństwie 95% i przy 3° swobody wartość graniczna chi kwa
drat =  7,8. Przy obliczaniu chi2 uwzględniono liczby osób zaszczepionych różnymi 
szczepionkami (Donieś. XIV).

T a b e 1 a II

Podział chorych na błonicę, płonicę, czerwonkę i nagminne zapalenie wątroby 

od lat 15 w jedenastu powiatach w okresie 1. VII. 1961 — 30. VI. 1962 w zależności

od szczepień seriami N, O, P, S.

Jednostka

Liczba chorych 
zaszczepionych szczepionkami

Chi2 dla liczb 
szczepionych Nieszcze-

chorobowa P O N S
P,0,N,S*) pieni

I X 2X I X 2X I X 2X I X 2 X I X 2X

Błonica _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 8

Płonica — 4 — 2 — 1 — 2 — 2,2 25

Czerwonka — 3 — 4 1 9 2 6 — 4,0 65

N. Z. W. 2 33 4 26 3 28 4 38 1,0 2,9 335

R a z e m 2 40 4 33 4 38 6 46 2,5 2,3 433

* Przy prawdopodobieństwie 95% ii przy 3° swobody wartość graniczna chi kwa
drat =  7,8. Przy obliczaniu chi2 uwzględniono liczby osób zaszczepionych różnymi 
szczepionkami. (Donieś. XIV).
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Wyniki analizy osób z otoczenia chorych na dur brzuszny podano w ta
belach III d IV.

T a b e l a  II I  

Szczepienia kontrolowane przeciw durowi brzusznemu 

Osoby zdrowe do lat 14 z otoczenia chorych na dur brzuszny, podział w zależności 

od przebytych szczepień przeciw durowi brzusznemu w 1961 r.

* Przy prawdopodobieństwie 95%> i przy 3° swobody graniczna wartość chi2 =  7,8. 

Przy obliczaniu ch2 uwzględniano liczby osób, zaszczepionych różnymi szczepionkami 
(Doniesienie XIV).

** E — szczepionka Grasset-Slopka stosowana do szczepień masowych w Polsce.

OMÓWIENIE W YNIKÓW

Szczepienia przeciw durowi brzusznemu nie działają ochronnie przeciw 
błonicy, płonicy, czerwonce i nagminnemu zapaleniu wątroby. Dlatego też 
należało oczekiwać, że wśród osób, które zachorowały na wyżej wymienio
ne choroby, nie będzie istotnych statystycznie różnic między liczbami 
szczepionych różnymi szczepionkami.

Z tabeli I i II wynika, że zarówno wśród osób szczepionych zestawem 
szczepionek K, N, O, T jak i N, O, P, S chorych na błonicę, płonicę, czer
wonkę i nagminne zapalenie wątroby nie ma różnic istotnych między 
liczbami szczepionych poszczególnymi szczepionkami w powyższych jede
nastu powiatach łącznie.
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T a b e l a  IV  

Szczepienia kontrolowane przeciw durowi brzusznemu 

Osoby zdrowe powyżej lat 15 z otoczenia chorych na dur brzuszny, podział w zależ

ności od przebytych szczepień przeciw durowi brzusznemu w 1961 r.

* Przy prawdopodobieństwie 95%> i przy 3° swobody graniczna wartość chi2 =  7,8. 

Przy obliczaniu chi2 uwzględniano liczby osób, zaszczepionych różnymi szczepionkami 

(Doniesienie XIV).

** E — szczepionka Grasset-Slopka stosowana do szczepień masowych w Polsce.

Z obliczeń zniamienności różnic między Liczbami szczepionych różnymi 
szczepionkami wśród chorych na błonicę, płonicę, czerwo/nkę i nagminne 
zapalenie wątroby łącznie w poszczególnych powiatach wynika, że różnice 
istotne wystąpiły w pierwszym półroczu 1962 roku wśród osób szczepio
nych dwukrotnie zestawem szczepionek K, N, O, T z powiatu Piotrków 
Trybunalski oraz wśród osób szczepionych dwukrotnie zestawem szcze
pionek N, O, P, S z miasta Piotrków Trybunalski (tabela V). Znamienność 
różnic jest wynikiem wystąpienia w próbie większej liczby osób szczepio
nych szczepionkami T i S.

Z tabeli III i IV wynika, że wśród osób z otoczenia chorych na dur 
brzuszny we wszystkich przeprowadzonych obliczeniach nie stwierdzo
no różnic istotnych między liczbami szczepionych różnymi szczepionkami 
zarówno izestawu K, N, O, T jak i N, O, P, S.
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T a b e l a  V

Liczby zaszczepionych różnymi szczepionkami wśród chorych na błonicę, płonicę 

i nagminne zapalenie wątroby w okresie styczeń—czerwiec 1962 r. w mieście 

i powiecie Piotrków Trybunalski

* Przy prawdopodobieństwie 95% i przy 3° swobody. Wartość graniczna chi2=7,8. 

Przy obliczaniu chi2 uwzględniono liczby osób, zaszczepionych różnymi szczepionkami 
(Doniesienie XIV).

WNIOSKI

Podczas rocznej obserwacji od zakończenia szczepień kontrolowanych 
przeciw durowi brzusznemu grupy ludnośai zaszczepione różnymi szcze
pionkami nie uległy istotnym statystycznie zmianom. W dalszych okre
sach czasu szczególną uwagę zwrócić należy -na zachowanie się grup szcze
pionych różnymi szczepionkami w mieście i powiecie Piotrków Trybunal
ski.

Autor składa podziękowanie pracownikom Działów Epidemiologii Wojewódzkich 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Łodzi i Poznaniu, pracownikom Miejskich 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Kaliszu i Piotrkowie Trybunalskim oraz 
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Kaliszu, Kole, Koninie, Piotr
kowie Trybunalskim i Skierniewicach za wyszukanie nazwisk chorych na błonicę, 
płonicę, czerwonkę i nagminne zapalenie wątroby na swoich terenach w listach 
szczepień przeciw durowi brzusznemu.

В. М а г з д и к  !

ОЦЕНКА ВАКЦИН И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВИВОК ПРОТИВ 

БРЮ Ш НОГО ТИФА

XVII. Сравниваемость избранных групп лиц привитых сериями вакцин 

К, N, О, Р, S, Т в течение года после окончания контроливанных прививок

брюшного тифа

С о д е р ж а н и е

Проведен анализ характерности разниц между числами привитых сериями 

вакцин К, N, О, Р, S и Т в 1961 году в некоторых районах охваченных кон

тролированными прививками против брюшного тифа среди больных дифтерией, 

скарлатиной, дизентерией и инфекционным гепатитом а также среди лиц 

окружающих больных брюшным тифом зарегистрированных от июля 1961 г. 

по июнь 1962 г.
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Не обнаружено характерных разниц между группами людей привитых раз

ными вакцинами за исключением города и района Пиотркув Трыбунальски, 

где обнаружены характерные разницы между числами привитых среди больных 

дифтерией, скарлатиной, дизентерией и гепатитом вместе во втором полугоди 

1962 г.

W. M a g d z i k

EVALUATION OF TYPHOID VACCINES AND EFFECTIVENESS 

OF THE VACCINATIONS.

XV II. COMPARABILITY OF THE GROUPS OF PERSONS SELECTED 

FOR VACCINATION WITH VACCINES K, N, О, P, S AND T ONE YEAR 

AFTER TERMINATION OF TYPHOID VACCINATIONS

S u m m a r y

The test of significance was used for the evaluation of differences in patients 

suffered from various infectious diseases previously vaccinated with K, N, О, P, S 

and T vaccines, in 1961, in some communities in the field trial area.

The analysis was made on patiens with diphtheria, scarlet fever, dysentery and 

epidemic hepatitis, and among members of household of typhoid fever patients no

tified between July 1961 and June 1962.

The differences between groups of persons vaccinated with the various vaccines, 

were not significant. An exception was the town and county of Piotrków Trybunal

ski; the difference between the vaccinated persons among patients suffered from 

diphtheria, scarlet fever, dysentery and epidemic hepatitis, were significant in the 

second half of the year 1962.
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OCENA SZCZEPIONEK I SKUTECZNOŚCI SZCZEPIEŃ 

PRZECIW DUROWI BRZUSZNEMU

XV III. SYTUACJA EPIDEMICZNA DURU BRZUSZNEGO PRZED SZCZEPIENIAMI 

i EPIDEMIOLOGICZNA OCENA SKUTECZNOŚCI SZCZEPIONEK K, N, P, S, T 

W CIĄGU PIERWSZEGO ROKU PO SZCZEPIENIACH KONTROLOWANYCH

Z Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny 

oraz z Działów Epidemiologii Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych 

w Kielcach, Łodzi, Poznaniu, Warszawie (Anin) i Wrocławiu

WSTĘP

Celem badań epidemiologicznych nad szczepieniami przeciw durowi 
brzusznemu podjętych w Polsce w roku 1959 było uzyskanie odpowiedzi 
na pytania:

1. Czy szczepienia przeciw durowi brzusznemu w Polsce są skuteczne 
zarówno wśród dzieci jak i wśród dorosłych?

2. Która z badanych pięciu szczepionek (K — zabita acetonem i wysu
szona, produkcji amerykańskiej, P — zabita acetonem i  wysuszona pro
dukcji polskiej, N — zabita formolem i konserwowana fenolem, T-Grasse- 
ta-Slopka, S — endotoksyczną wg Westphala) jest najbardziej skuteczna?

3. Jak długo trwa odporność po szczepieniu przeciw durowi brzusznemu?
Uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania ma dać podstawy dla wy

boru odpowiedniego rodzaju szczepionki do masowych szczepień oraz dla 
ustalenia zasad i zakresu szczepień przeciw durowi brzusznemu w Polsce 
w przyszłości.

SYTUACJA EPIDEMICZNA DURU BRZUSZNEGO PRZED AKCJĄ 

SZCZEPIEŃ KONTROLOWANYCH

Do szczepień kontrolowanych wybrano w pięciu województwach: kie
leckim, łódzkim, poznańskim, warszawskim i wrocławskim, 25 miast i po
wiatów, w których zapadalność na dur brzuszny w latach 1953— 1958 prze
kraczała średnią krajową i należała do najwyższych w wymienionych wo
jewództwach. W poszczególnych latach średnia zapadalność na terenach 
wytypowanych do szczepień kontrolowanych przekraczała średnią zapadal

* Obserwacje epidemiologiczne i zebranie materiału podstawowego — M. Kacprzak, 
M. Krajewska, K. Neyman, S. Pęska, H. Przestalska, J. Szeląg, Z. Utracka, T. Walter, 
D. Zołnierkowa.

Analiza materiału i opracowanie statystyczne — W. Magdzik i M. Sanecki. Pomoc 
techniczna M. Wajszczyk.

Kierownictwo ogólne i napisanie pracy — J. Kostrzewski. Praca została wykonana 
siłami aparatu służby sanitarno-przeciwepidemicznej, częściowo dotowana przez Pol
ską Akademię Nauk oraz Światową Organizację Zdrowia.

Przeg ląd  E p idem io l. — 9
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ność na dur brzuszny ze wszystkich pięciu województw od 21 P/o w roku 1953 
do 69% w roku 1958, a średnią krajową od 42% w roku 1953 do 100% w roku 
1958 (tabela I).

T a b e l a  I

Zachorowania i zapadalność na dur brzuszny na terenach wyznaczonych do szcze

pień kontrolowanych w porównaniu z pozostałymi terenami 5 województw (kie

leckie, łódzkie, poznańskie, warszawskie i wrocławskie) oraz z terenem Polski

w latach 1953—1961

W miastach i powiatach wyznaczonych do szczepień .kontrolowanych do 
roku 1958 prawie corocznie prowadzono masowe szczepienia szczepionką 
durowo-rzekomodurową Grasseta-Ślopka (E). W roku 1959 i 1960 wstrzy
mano te szczepienia w celu przygotowania ludności do szczepień kontro
lowanych. W związku z zawieszeniem szczepień zachodziła możliwość po
gorszenia sytuacji epidemicznej na tych terenach, w porównaniu z pozo
stałymi terenami, na których prowadzono szczepienia przeciw durowi 
brzusznemu według przyjętych zasad (doniesienie I) bądź nie prowadzono 
masowych szczepień z powodu pomyślnej sytuacji epidemicznej.

Jak wynika z tabeli II, w roku 1959 d 1960 w większości miast i powiatów 
obserwowano obniżenie zapadalności na dur brzuszny, a średnia zapadal
ność ze wszystkich terenów wyłączonych ze szczepień masowych w związ
ku z przygotowaniem do szczepień kontrolowanych ulegała stopniowemu 
obniżaniu. Na podstawie danych z tabeli I można obliczyć, że w roku 1960 
zapadalność na dur brzuszny na terenie całego kraju obniżyła się w stosun
ku do zapadalności w roku 1958 o 25%. W tym samym okresie w pięciu 
województwach objętych planem szczepień kontrolowanych średnia zapa
dalność obniżyła się o 21%, z tym, że na terenach wyznaczonych do szcze
pień kontrolowanych, gdzie wstrzymano szczepienia masowe, średnia zapa
dalność obniżyła się o 37% a na pozostałych terenach tych pięciu woje
wództw tylko o 17%.

Nasuwa się więc wniosek, że na terenach, gdzie przez wiele lat prowa
dzono masowe szczepienia przeciw durowi brzusznemu, wstrzymanie ich 
na okres dwóch lat nie wpływa na pogorszenie sytuacji epidemicznej.
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T a b e l a  II

Dur brzuszny w miastach i powiatach wyznaczonych do szczepień kontrolowanych 

w latach 1956— 1961 (zachorowania i zapadalność na 10 000)

Uwaga: w zestawieniu nie uwzględniono miasta Lubań, które zostało włączone 

do planu szczepień kontrolowanych w roku 1961.



OBSERWACJE EPIDEMIOLOGICZNE PO PRZEPROWADZENIU SZCZEPIEŃ 

KONTROLOWANYCH I ANALIZA ICH SKUTECZNOŚCI.

Od lutego do czerwca 1961 roku przeprowadzono szczepienia kontrolowa
ne stosując wśród dzieci od 5. do 14. roku życia trzy rodzaje szczepionek 
durowych w trzech grupach odpowiednio: K, N i T, a w czwartej grupie 
kontrolnej anatoksynę tężcową O jako placebo. Wśród młodzieży ii doro
słych od 15. do 60. roku życia zastosowano również trzy rodzaje szczepio
nek durowych N, P ii S oraz placebo dla czwartej grupy.

W doniesieniu X IV  podano szczegółowe informacje o realizacji akcji 
szczepień w poszczególnych powiatach i województwach. Ogółem na tere
nach objętych szczepieniami kontrolowanymi zaszczepiono dwukrotnie 
331 617 dzieci do lat 14 i jednorazowo 39 303 oraz dwukrotnie 359 038 osób 
w wieku od 15 do 60 lat i jednorazowo ИЗ 680. Grupy osób zaszczepionych 
poszczególnymi szczepionkami. K, N, T i O oraz N, P, S i O były na ogół 
porównywalne pomiędzy sobą pod względem ogólnej liczebności oraz pod 
względem składu liczbowego w zależności od płci i Wieku.

Nie poddało się szczepieniom kontrolowanym około 84 000 dzieci w wie
ku od 5. do 14. roku życia oraz około 632 000 osób w wieku od 15 do 60 lat. 
Wśród tych ostatnich była niewielka liczba osób, które zostały zaszczepione 
w roku 1961 szczepionką E poza terenami objętymi szczepieniami kontro
lowanymi.

Nadzór epidemiologiczny na terenach objętych szczepieniami kontrolo
wanymi prowadzili epidemiolodzy powiatowi pod ścisłą kontrolą epidemio
logów wojewódzkich. Każdy zgłoszony przypadek duru brzusznego był ba
dany klinicznie, bakteriologicznie i epidemiologicznie, a wyniki badań były 
ujmowane w ankiecie (ankieta 1), w której podawano również stan szcze
pienia chorego i rodzaj szczepionki. W ankiecie umieszczano również in
formacje o osobach z najbliższego otoczenia chorego na dur brzuszny. 
Ankiety były opracowywane pod bezpośrednim kierownictwem epidemio
logów wojewódzkich i jeden egzemplarz pozostawał do dyspozycji epide
miologa wojewódzkiego, a drugi przesyłany do Zakładu Epidemiologii PZH 
służył do zbiorczej analizy skuteczności szczepień.

Rycina 1 przedstawia zapadalność na dur brzuszny przed i po szczepie
niach kontrolowanych w porównaniu iz pozostałymi terenami pięciu woje
wództw, a w tabeli III i  IV podano zachorowania na dur brzuszny zare
jestrowane od 1 lipca 1961 r. do 30 czerwca 1962 r. w poszczególnych 
województwach na (terenach objętych szczepieniami kontrolowanymi. 
W zestawieniach podano oddzielnie przypadki, w których rozpoznanie 
kliniczne zostało potwierdzone wyhodowaniem z krwi, kału lub moczu 
pałeczek duru brzusznego, a oddzielnie przypadki rozpoznane na pod
stawie objawów klinicznych, badań serologicznych i przesłanek epide
miologicznych, ale nie potwierdzone bakteriologicznie. Przy ocenie 
skuteczności szczepień przeciw durowi brzusznemu uwzględniono przede 
wszystkim przypadki potwierdzone wyhodowaniem S. typhi, a zachoro
wania nie potwierdzone bakteriologicznie traktowano jako podejrzane
o dur brzuszny.

Chorzy szczepieni szczepionkami K, N, O, P, S, T oraz E podanli w ta
beli III i IV byli w wieku od 5 do 60 lat. Jedyny wyjątek stanowiło 
dziecko trzyletnie, które było dwukrotnie zaszczepione szczepionką O 
(placebo). Natomiast w grupie chorych nieszczepionych podanych w ta
beli III w liczbie 35 przypadków potwierdzonych bakteriologicznie było
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1959 1960 1961 1962

Rye. 1 Dur brzuszny — zapadalność w stosunku rocznym na 100 000 mieszkańców.
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T a b e l a  I II

Dur brzuszny na terenach objętych szczepieniami kontrolowanymi 1. VII. 1961— 

30. VI. 1962 zachorowania u osób w wieku poniżej 14 lat w zależności od szczepień 

przebytych od lutego do czerwca 1961 r.

*) Szczepionka durowo-rzekcmodurowa Grasseta-Slopka stosowana do szczepień 

masowych w Polsce.

**) W tym 18 chorych w wieku poniżej 5 lat.

***) W tym 7 chorych w wieku poniżej 5 lat.

18 dzieci poniżej 5 roku życia, a w liczbie 17 przypadków nie potwier
dzonych bakteriologicznie było 7 dzieci w wieku poniżej 5 lat. W ta
beli IV, w grupie nieszczepionych było wśród 51 przypadków potwier
dzonych bakteriologicznie 5 chorych w wieku powyżej 60 lat, a w liczbie
25 przypadków podejrzanych był jeden chory w wieku powyżej 60 lat.

Tabela V przedstawia zapadalność na dur brzuszny w grupach osób 
zaszczepionych szczepionkami K, N, O, P, S, T w porównaniu z grupą 
komtrolną zaszczepionych placebo. W tabeli V uwzględniono tylko przy
padki potwierdzone wyhodowaniem pałeczek duru brzusznego. Nie podano 
w tabeli V zapadalności wśród osób szczepionych szczepionką E, ponieważ 
nie można było obliczyć liczby osób nią zaszczepionych, a przebywających 
na terenach kontrolowanych.

Około 84 000 dzieci w wieku od 5 do 14 lat nie poddało się szczepieniom 
kontrolowanym, zarejestrowano wśród nich od 1 Lipca 1961 r. do 30 czer
wca 1962 r. 30 przypadków duru brzusznego potwierdzonych bakteriolo
gicznie (3,6 na 10 000). Wśród okołtf 632 000 osób w wieku od 15 do 60 lat, 
które nie poddały się szczepieniom kontrolowanym lub zostały zaszcze
pione poza terenem szczepień kontrolowanych szczepionką E, zarejestro
wano 53 przypadki potwierdzone bakteriologicznie (0,84 na 10 000). Za
padalność wśrćd niesizczepionych dzieci od 5 do 14 lat była więc wyższa 
niż wśród szczepionych szczepionkami K, N, O, T.

Wśród dzieci do lat 14 izaszczepionych dwukrotnie zarejestrowano
1 zachorowanie u szczepionego szczepionką N, 2 zachorowania u szcze-
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T a b e l a  IV

Dur brzuszny na terenach objątych szczepieniami kontrolowanymi 1. VII. 1901— 

30. VI. 1962 zachorowania u osób w wieku powyżej 15 lat w zależności od szcze

pień przebytych od lutego do czerwca 1961 r.

Rozpoznanie Woje

Liczba chorych szczepionych 
szczepionkami

E*)
Nie-

potwierdzono: wództwo P O N S
szcze-
pieni

I X 2X IX 2X I X 2X IX 2X

wyhodowaniem 
szczepu Salmonella 
typhi ze krwi, kału 

lub moczu

Kieleckie

Łódzkie

Poznańskie

Warszawskie

Wrocławskie

— —

i

1

1 1

1

1

2

1

1

1

1

2

7

17

4

5

23

2

Ogółem — — i 2 1 2 5 3 7 51**

badaniem serologicz
nym lub rozpoznanie 
postawiono na pod

stawie obrazu 
klinicznego

Kieleckie

Łódzkie

Poznańskie

Warszawskie

Wrocławskie

1

1

1

l 2

1

—

1 1

1 1

3

1

20

1

, Ogółem 2 1 1 1 l 3 — 1 1 1 1 25***

*) Szczepionka durowo-rzekomodurowa Grasseta-Slopka stosowana do ma

sowych szczepień w Polsce.

**) W tym 5 chorych w wieku powyżej 60 lat.

***) W tym 1 chory w wieku powyżej 60 lat.

pionych K, i 5 zachorowań u szczepionych T. W grupie zaszczepionych • 
placebo — O zarejestrowano 20 przypadków duru brzusznego. Różnica 
zapadalności badana testem chi2 w grupie osób zaszczepionych dwukrot
nie szczepionką acetonową К ii w grupie kontrolnej jest statystycznie 
znamienna (p<C0,001). Znamienna jest również różnica między grupą 
kontrolną a grupą zaszczepionych szczepionką formolowo-fenolową 
(p <  0,001) oraz szczepionką Grasseta-Ślopka T (p<0,01). Nieistotne 
natomiast są różnice pomiędzy zapadalnością w grupach zaszczepionych 
szczepionkami K, N i  T.

Różnice zapadalności na dur brzuszny pomiędzy grupami osób do lat 14 
zaszczepionych jednorazowo są statystycznie nieznamienne, zarówno 
w porównaniu z grupą kontrolną jak i pomiędzy grupami osób zaszczepio
nych szczepionkami K, N i T.

Wśród osób w wieku od 15 do 60 lat różnice zapadalności w poszcze
gólnych grupach zaszczepionych różnymi szczepionkami oraz w grupie 
kontrolnej są nieistotne bez względu na to, czy byli szczepieni jeden raz 
czy dwukrotnie. Wyjątek stanowi porównanie grupy osób jeden raz 
szczepionych szczepionką P i szczepionką S (p <0,05). Wśród zaszczepio
nych szczepionką P nie zarejestrowano ani jednego przypadku, a wśród 
zaszczepionych szczepionką S zarejestrowano 5 zachorowań.

Aby z analizy skuteczności szczepień nie wyłączać całkowicie chorych 
zarejestrowanych jako dur brzuszny, ale traktowanych w naszej ocenie 
epidemiologicznej jako przypadki podejrzane o dur brzuszny z powodu



136 Praca zespołowa Nr 1—2

T a b e l a  V

Dur brzuszny wśród szczepionych szczepionkami K, N, P, S, T i O od 1. VII. 1961— 

30. VI. 1962 (tylko przypadki potwierdzone wyhodowaniem S. typhi z krwi, kału

lub moczu)

Rodzaj 
szczepionki 

i stan 
zaszczepienia

Osoby
do

w wieku 
14 lat

Osoby 
od 15

w wieku 
do 60 lat O G Ó Ł E M

liczba
zaszcze
pionych

liczba
zacho
rowań

zapad 
na 

10 000

liczba
zaszcze
pionych

liczba
zacho
rowań

zapad 
na 

10 000

liczba
zaszcze
pionych

liczba
zacho
rowań

zapad 
na 

10 000

к IX 9 136 0 0 — — —

2X 81534 2 0,25 — — —

N IX 10 373 0 0 29 762 1 0,34 40 135 1 0,25

2X 83 917 1 0,12 88 721 2 0,23 172 638 3 0,17

p IX — — — 29 337 0 0

2X — — — 87 521 0 0

С I X — — — 27 470 5 1,82

2X — — — 90 934 3 0,33

T IX 9 727 2 2,06 — — —

2X 82 432 5 0,61 — — —

n IX 10 067 2 1,99 27111 1 0,37 37 178 3 0,81

2X 83 734 20 2,39 91 862 2 0,22 175 596 22 1,25

braku potwierdzenia bakteriologicznego, dokonano dodatkowej analizy 
statystycznej, w której uwzględniono chorych zarejestrowanych w ogni
skach epidemicznych. W analizie uwzględniono przypadki duru brzusz- 
•nego pochodzące z ognisk, w których zarejestrowano co najmniej dwa 
przypadki pozostające ze sobą w związku epidemiologicznym, z których
00 najmniej jeden został potwierdzony bakteriologicznie.

W ogólnej liczbie 212 chorych na dur brzuszny, potwierdzonych bakte
riologicznie oraz nie potwierdzonych, zarejestrowanych od 1 lipca 1961 
do 30 czerwca 1962 było 138 przypadków sporadycznych oraz 74 przypadki 
w ogniskach epidemicznych, w tym 16 przypadków w ogniskach liczących 
po 2 chorych, 15 w ogniskach po trzech chorych a ponadto 1 ognisko 
liczące 14 chorych (doniesienie XV) i jedno liczące 29 chorych (donie
sienie XVI).

Tabela VI i V II przedstawiają zbiorcze zestawienie osób w ogniskach 
w zależnośdi od szczepień z uwzględnieniem chorych na dur brzuszny
1 oddzielnie osób, które nie zachorowały, mimo że były w bezpośredniej 
styczności z chorymi na dur brzuszny lub na równi z chorymi były na
rażone na zakażenie.

Jak wynika z tabeli VI, nie zarejestrowano chorych na dur brzuszny 
wśród zaszczepionych szczepionką N, zarejestrowano 1 przypadek w gru
pie szczepionych К, a 8 przypadków wśród zaszczepionych szczepionką T. 
W grupie kontrolnej zaszczepionej placebo zarejestrowano 12 zachorowań. 
Różnice zapadalności są statystycznie znamienne pomiędzy grupą za
szczepionych N i placebo (p 0,001) oraz К d placebo (p<0,01). Nie 
stwierdzono istotnych różnic pomiędzy szczepionką T i placebo. Stwier
dzono natomiast istotne różnice pomiędzy grupą osób zaszczepionych
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T a b e 1 a VI

Podział osób w wieku do 14 lat w ogniskach epidemicznych duru brzusznego 

w zależności od szczepień dokonanych w 1961 r.

S z с z e p i e n
Nieszczepieni

К N O T E

Chorzy na dur brzuszny . . . . 1 — 12 8 1 16

Zdrowi .......................................... 181 183 172 184 1 33

O gółem ............................................... 182 183 184 192 2 49

Zapadalność na 100 osób . . . . 0,5 — 6,5 4,2 32,6

T a b e l a  V II

Podział osób w wieku od 15 lat w ogniskach epidemicznych duru brzusznego 

w zależności od szczepień dokonanych w 1961 r.

S z с z e p i e n
Nieszczepieni

P O N • S E

Chorzy na dur brzuszny . . . . — 2 1 4 6 24

ZdrowTi .......................................... 183 201 176 168 105 674

Ogółem ............................................... 183 203 177 172 111 698

Zapadalność na 100 osób . . . . 1,0 0,6 2,3 5,4 3,4

szczepionką T a grupą zaszczepionych N (p <C 0,01) lub К (p <  0,05). 
W tej analizie, szczepionka Grasseta-Ślopka T okazała się słabsza od 
szczepionki for mol o wo-f e nolowe j N i  acetonowej K. W grupie nieszcze
pionych zapadalność była najwyższa, a w porównaniu z zapadalnością 
w którejkolwiek z grup szczepionych K, N, T jak również z grupą pla
cebo O, różnice były statystycznie wysoce znamienne. Różnica pomiędzy 
zapadalnością na dur brzuszny w grupie kontrolnej zaszczepionej ana- 
toksyną tężcową oraz w grupie osób nieszczepionych przemawia za tym, 
że grupa nieszczepionych jest nieporównywalna z grupami szczepionymi 
K, N, T i O. Pominięto w tej analizie wyniki szczepienia szczepionką E 
ze względu na małą liczbę.

Wśród młodzieży i dorosłych nie stwierdzono (istotnych różnic zapa
dalności pomiędzy grupami osób zaszczepionych szczepionkami P, N, S 
a grupą kontrolną, oraz pomiędzy grupą zaszczepionych szczepionką E
i grupą nieszczepionych (tabela VII). W dwóch ostatnich grupach za
padalność była wyraźnie wyższa niż wśród zaszczepionych szczepion
kami P, N 'i O. Różnice te mogą również przemawiać za nieporówny- 
walnością tych grup.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Pod względem przebytych szczepień przeciw durowi brzusznemu, dzieci
i młodzież oraz dorośli w Polsce mogą posiadać różną przeszłość. W latach 
wojny 1940— 1944 i po wojnie w latach 1945— 1947 prowadzono w Polsce 
masowe szczepienia przeciw durowi brzusznemu szczepionką bakteryjną.



Od roku 1948 wprowadzono do masowych szczepień ludności cywilnej 
szczepionkę Grasseta-Slopka. Natomiast w wojsku stosowano nadal szcze
pionkę bakteryjną zmieszaną ze szczepionką czerwonkową (penta). Szcze
pieniom podlegała ludność od 5 do 60 roku życia, ale wśród najmłodszych 
dzieci w wieku przedszkolnym szczepienia przebiegały opornie i tylko 
niewielki odsetek poddawano szczepieniom. Szczepionkami bakteryjnymi 
szczepiono dwukrotnie w odstępach 7 do 10 dni, a szczepionkę Grasseta- 
Slopka  stosowano jednorazowo. W obu wypadkach zalecano co roku do- 
szczepianie jedną dawkę przypominającą.

Należy przypuszczać, że dzieci i młodzież do mniej więcej 20 roku 
życia, jeżeli poddawała się szczepieniom przeciwdurowym, to była za-\ 
szczepiona prawie wyłącznie szczepionką Grasseta-Ślopka. Natomiast 
ludność w wieku od 20 do 60 roku życia miała okazję do szczepienia 
szczepionkami bakteryjnymi w latach 1940— 1947, a mężczyźni odbywa
jący służbę wojskową również ii później aż do ostatnich lat. Z badań 
serologicznych przeprowadzonych przed rozpoczęciem szczepień kontrol
nych wynika, że wśród dzieci i młodzieży miana aglutynin dla antygenów 
S. typhi O, H i Vi są niższe niż w starszych grupach wieku, a odsetek 
osobników posiadających aglutyniny dla wszystkich itrzech antygenów 
(O, H, i Vi) jest również mniejszy niż wśród dorosłych (doniesienie II). 
Można przypuszczać, że zjawisko to pozostaje w związku z rodzajem 
szczepionki przeciw durowi brzusznemu stosowanej w przeszłości.

Na terenach podlegających szczepieniom kontrolowanym dzieci w wieku 
od 5 do 8 lat, z małymi wyjątkami, w ogóle nie były szczepione przeciw 
durowi brzusznemu przed rokiem 1961. Dzieci starsze od 8 do 14 lat 
przypuszczalnie w większości były szczepione szczepionką durowo-rze- 
komodurową Grasseta-Ślopka raz lub kilka razy przed rokiem 1958. 
Młodzież i dorośli w wieku od 15 do 60 lat w większości byli szczepieni 
kilka razy przed rokiem 1958. Niewątpliwie byli w tej grupie również 
tacy, którzy byli szczepieni tylko jeden raz albo w ogóle uniknęli szcze
pień przeciw durowi brzusznemu. Nie można ocenić jak wielki był odse
tek osób, które stale uchylały się od szczepień należy jednak przypuszczać, 
że w czasie szczepień kontrolowanych w roku 1961 większość tych osób 
również uniknęła szczepień i trafiła do grupy nieszczepionych.

Dla porównawczej oceny skuteczności różnych szczepionek największą 
wartość posiada grupa dzieci od 5 do 8 roku życia, ale liczba zachorowań 
na dur brzuszny w tej grupie wieku była zbyt mała w okresie rocznej 
obserwacji, aby dokonać analizy skuteczności szczepień. Z danych przed
stawionych w tabeli V wynika, że dwukrotne szczepienie szczepionką 
formolowo-fenolową N chroni 95% narażonych na dur brzuszny, a wska
źnik skuteczności obliczony w stosunku do grupy kontrolnej wynosi 1:20. 
Niewiele jej ustępuje szczepionka acetonowa K, która chroni 90% nara
żonych na chorobę, wskaźnik skuteczności 1:10. Słabsze działanie po
siada szczepionka Grasseta-Slopka T, która chroni 75°/o, a jej wskaźnik 
skuteczności wynosi 1:4.

Należy podkreślić, że mimo różnicy wskaźników skuteczności szcze
pionek K, N, T obliczonych w stosunku do grupy kontrolnej, nie stwier
dza się różnic statystycznie znamiennych w działaniu uodporniającym 
tych szczepionek porównywanych parami pomiędzy sobą. Dłuższy okres 
obserwacji i  większa liczba przypadków duru brzusznego, być może, 
pozwoli wskazać w przyszłości statystycznie istotne różnice i udowodnić, 
czy rzeczywiście szczepionka T jest słabsza od szczepionki N i K, tak jak
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to wykazano w analizie zachorowań w ogniskach epidemicznych duru 
brzusznego przedstawionej w tabeli VI. Dane tabeli VI nie mogą jednak 
służyć jako ostateczny dowód, albowiem część zachorowań na dur brzu
szny, uwzględnionych w tej analiziie, nie została potwierdzona bakterio
logicznie.

Wśród osób w wieku od 15 do 60 lat zaszczepionych szczepionkami 
N, P, S i O zarejestrowano ogółem 14 przypadków duru brzusznego 
potwierdzonych bakteriologicznie. Nie zarejestrowano ani jednego przy
padku wśród osób zaszczepionych szczepionką acetonową P. Najwięcej 
przypadków zarejestrowano w grupie zaszczepionych szczepionką endo- 
toksyozną S. Jednakże różnice zapadalności w trzech grupach zaszcze
pionych szczepionkami N, P i S w porównaniu z grupą kontrolną za
szczepionych placebo były statystycznie nieistotne. Na podstawie jedno
rocznych spostrzeżeń należy stwierdzić, że szczepionki te nie posiadają 
działania ochronnego w naszych warunkach wśród osób w wieku od 
15 do 60 lat. Konieczne są dalsze obserwacje dla rozstrzygnięcia tego 
problemu. Trzeba pamiętać, że w tej grupie wieku szczepionka działa 
jako bodziec przypominający a nie jako uodpornienie podstawowe. Brak 
różnicy w grupach osób szczepionych różnymi szczepionkami durowymi
i w grupie kontrolnej może przemawiać za utrzymywaniem się 
odporności po dawniej przebytych szczepieniach,, mimo trzyletniej 
przerwy w szczepieniach. Prowadzi to do wniosku, że odporność trwa 
co najmniej trzy lata od ostatniej dawki. Fakt 'ten w zestawieniu ze 
spostrzeżeniami epidemiologicznymi na terenach wyznaczonych do szcze
pień kontrolowanych, dokonanymi w roku 1959 i 1960 po wstrzymaniu 
masowych szczepień na okres dwóch lat, przemawia >za tym, że coroczne 
szczepienie przeciw durowi brzusznemu ludzi, wielokrotnie szczepionych 
może być zbędne.

WNIOSKI

Dwukrotne szczepienia przeciw durowi brzusznemu dzieci w wieku 
od 5 do 14 lat szczepionką formolowo-fenolową N, acetonową К i Grasseta- 
-Ślopka T jest skuteczne. Najwyższą wartość uodporniającą wykaizała 
szczepionka formolowo-fenolową N, po niej szczepionka acetonowa K, 
a najniższą szczepionka Grasseta-Slopka T. Różnice pomiędzy skutecz
nością działania szczepionki N i К są statystycznie nieistotne.

Dwukrotne szczepienie osób w wieku od 15 do 60 lat szczepionką 
formolowo-fenolową N i endotoksyczną S nie wykazało działania ochron
nego w porównaniu z grupą kontrolną osób zaszczepionych placebo. 
Mała liczba przypadków duru brzusznego zarejestrowanych wśród osób 
w wieku od 15 do 60 lat zaszczepionych szczepionkami N, P, S i O nie 
pozwala na dokonanie oceny skuteczności szczepień w tej grupie wieku.

Konieczne są dalsze badania dla stwierdzenia czasu trwania odporności 
po szczepieniu przeciw durowi brzusznemu. Na podstawie wstępnej ana
lizy można przypuszczać, że odporność trwa co najmniej 3 lata od osta
tniego szczepienia u osób kilkakrotnie szczepionych w naszych obecnych 
warunkach.
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К о л л е к т и в н а я  р а б о т а

ОЦЕНКА ВАКЦИН И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВИВОК ПРОТИВ 

БРЮ Ш НОГО ТИФА

X V III. Эпидемиологическое положение брюшного тифа перед прививками 

и эпидемиологическая оценка эффективности вакцин К, N, Р, S, Т в течение 

первого года после контролированных прививок

С о д е р ж а н и е

Для контролированных прививок было намечено 25 городов и районов, 

в которых заболеваемость брюшным тифом являлась наиболее высокой в стра

не в период с 1953— 1957 г.

С целью приготовления населения к сравнительным прививкам пятью 

вакцинами были прекращены в этих местностях с 1958 г. массовые прививки 

против брюшного тифа вакциной тифозно-паратифозной Grasset-Ślopka, про

водимые ежегодно в течение около десяти лет. Несмотря на прекращение 

прививок в 1959 и I960 году заболеваемость брюшным тифом более заметно 

снизилась в этих районах с 1958 по 1960 г. чем в остальных районах Польши. 

С февраля по июнь 1961 года проведено контролированные прививки вакци

нами: убитой ацетоном и высушенной в двух версиях, американского произ

водства (К) и польского производства (Р), вакциной убитой формолом и кон

сервированной фенолом (N), Grasset-Ślopka (Т) и эндотоксической Westphala 

(S). Контрольная группа была вакцинирована столбнячным анатоксином (О).

Оценка эффективности прививок основана на сравнении заболеваемости 

брюшным тифом в группе населения привитой пляцебо (О) с группами имму

низированными вакцинами К, N, Р, S, Т. Сравнивалась также заболеваемость 

брюшным тифом в группах населения в возрасте от 5 до 14 лет двухкратно при

витой вакцинами К, N, Т, обнаружено, что наибольшую иммунизирующую цен

ность имеет вакцина N, а наиболее низкую вакцина Т. Разница между эффек

тивностью действия вакцины N и К статистически были нехарактерны. Малое 

число заболеваний брюшным тифом в группе возраста от 15 до 60 лет не дало 

возможности произвести окончательную оценку защитного действия вакцин 

N, Р и S*. В группе привитой вакциной Р не зарегистрировано ни одного случая 

брюшного тифа подтвержденного бактериологическим исследованием. Из вы

шеуказанных наблюдений можно сделать выводы, что в районах охваченных 

контролированными прививками среди населения многократно вакцинирован

ного против брюшного тифа перед 1958 годом, иммунитет сохранялся по край

ней мере три года от последней прививки а иммунизация проведенная допол

нительно в 1961 году не имела дополнительного защитного действия.

* Не обнаружено статистически характерных разниц между заболеваемостью 
в группе привитой пляцебо (О) и заболеваемостью в группах лиц привитых вак
цинами N, Р, S.
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C o l l e c t i v e  W o r k

EVALUATION OF TYPHOID VACCINES AND EFFECTIVENESS 

OF THE VACCINATIONS

XV III. The typhoid epidemic situation before the vaccinations and epidemiologic 

evaluation of the effectiveness of the K, N, P, S and T vaccines during the first 

year after the field trial vaccination

Summar y

Twenty-five towns and counties with the highest incidence of typhoid fever 

in this country in the years 1953—1957 were selected for the field trial of typhoid 

vaccines.

In order to prepare the population for comparative vaccination with five vac

cines, the mass typhoid vaccinations with the Grasset-Slopek typhoid-paratyphoid 

vaccine, which had been repeated yearly in the previous 10 years, were withheld 

in 1958. In spite of no vaccinations being carried out in the years 1959 and 1960, the 

incidence of typhoid fever in the studied area decreased from 1958 to 1960 more 

markedly than in other areas of Poland.

Between February and June 1961 field trial vaccinations were carried out with 

the following vaccines: acetone-killed dried vaccine in two lots one produced in 

the United States (K) and the other in Poland (P), formol-killed-phenol-preserved 

vaccine (N), Grasset-Slopek vaccine (T), and Westphal’s endotoxic vaccine (S). 

A control group (O) was vaccinated with tetanus toxoid.

Evaluation of the effectivenes of the vaccinations was based on a comparison 

of the incidence of typhoid fever in the population group vaccinated with the 

placebo (O) with the incidence in the groups vaccinated with the K, N, P, S and T 

vaccines. Incidence of typhoid fever was also compared between the groups vacci

nated with each vaccine.

In  the 5 to 14 year group of the population vaccinated twice with vaccines 

K, N and T, vaccine N was found to have the best immunizing potency, and 

vaccine T the lowest potency. The difference between the effects of vaccine N 

and К were not statistically significant.

The small number of cases of typhoid fever which occurred in persons aged 15 

to 60 years did not allow evaluation of vaccines N, P and S. A statistically signifi

cant difference was not found in the incidence of typhoid fever between the group 

vaccinated with the placebo (O) and groups submitted to vaccination with vaccines 

N, P and S. In the group vaccinated with the P vaccine not a single case of bacterio- 

logically confirmed typhoid fever occurred.

From the observations made up to now it can be concluded that in the field 

trial areas among the population vaccinated several times before 1958, immunity 

was maintained for at least three years after the last vaccination, and that addi

tional vaccination in the year 1961 during the controlled trial did not add to the 

protection.
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