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Szczepionki zawieraj¹ce toksoid tê¿cowy i b³oniczy (DT, Td, T,
DTP) adsorbowane na wodorotlenku glinu powoduj¹ czêsto
wystêpowanie miejscowych reakcji poszczepiennych. Glin,
niezale¿nie od stymulacji odpowiedzi humoralnej w klasie IgG,
stymuluje równie¿ wytwarzanie swoistych przeciwcia³ klasy IgE.
Celem pracy by³o porównanie poziomu przeciwcia³ przeciw
tê¿cowi w klasie IgE w odpowiedzi na szczepienie przypominaj¹ce
po podaniu szczepionki Td adsorbowanej na ¿elu wodorotlenku glinu
i p³ynnej szczepionki TyT.
Badaniu poddano dwie grupy poborowych w wieku 19-21 lat.
Jedn¹ z grup zaszczepiono szczepionk¹ Td, drug¹  szczepionk¹
TyT. Poziom przeciwcia³ w surowicy oznaczono przed (n = 88) i 3
miesi¹ce po szczepieniu (n = 84) za pomoc¹ testu ELISA.
Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e podanie dawki przypominaj¹cej szczepionki Td wywo³a³o statystycznie istotny (p= 0,0011)
wzrost poziomu swoistych przeciwcia³ w klasie IgE (0,15±0,3)
w porównaniu do poziomu przed szczepieniem (0,04± 0,1). Nie
stwierdzono natomiast statystycznie znamiennego wzrostu poziomu
swoistych przeciwcia³ IgE po szczepieniu TyT (p>0,05). Nie
obserwowano równie¿ istotnych ró¿nic w ca³kowitym poziomie
IgE, zarówno w grupie szczepionych Td (p > 0,05), jak i TyT (p > 0,5)
w porównaniu do poziomu przeciwcia³ przed szczepieniem.
Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e szczepionka adsorbowana na
wodorotlenku glinu wywo³ywa³a statystycznie istotny wzrost
poziomu przeciwcia³ przeciw tê¿cowi w klasie IgE w porównaniu do
szczepionki p³ynnej.
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Aluminum hydroxide adsorbed vaccines including diphtheria and
tetanus toxoids (DT, Td, T, DTP) frequently cause local adverse
reactions. Aluminum stimulates not only the synthesis of IgG but also
IgE antibodies.
The aim of this study was to compare the total and specific
anti-tetanus IgE antibody response following booster immunization
with either aluminium adsorbed (Td) or non-adsorbed (TyT) vaccines.
Two groups of young men aged 19-21 years were examined. One
of the groups was vaccinated with Td, and another with TyT vaccine.
Antibodies titration was performed in sera obtained before (n=88) and
3 months after (n=84) vaccination with ELISA. Positive sera selected
during screening examination were referred as a control.
The study indicated statistically significant (p=0.0011) increase
of level of specific anti-tetanus IgE antibodies (0.15±0.3) after Td
booster vaccination, in comparison to the pre-vaccination level
(0.04±0.1). No statistically significant increase of antibodies after TyT
booster vaccination was observed (p>0.05). We have not found any
significant differences in the total IgE level between both groups neither
before nor after vaccination.
The results indicate that aluminum hydroxide gel adsorbed vaccine
caused significant increase of specific anti-tetanus IgE antibodies class
after vaccination, when compared with non-adsorbed vaccine.
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Szczepionki adsorbowane na wodorotlenku glinu, zawieraj¹ce miêdzy innymi w swym sk³adzie anatoksyny
tê¿cowe (DT, Td, T, DTP), wywo³uj¹ czêsto niepo¿¹dane, miejscowe odczyny poszczepienne. Wystêpowanie tych

odczynów ma miejsce przede wszystkim po szczepieniach
przypominaj¹cych. Uwa¿a siê, i¿ wród mo¿liwych czynników reaktogennych istotn¹ rolê mo¿e odgrywaæ wodorotlenek glinu [1]. Mo¿e on byæ przyczyn¹ nie tylko
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wystêpowania bolesnoci, obrzêku, grudkowatych zgrubieñ w miejscu szczepienia, ale równie¿ indukcji swoistych
przeciwcia³ w klasie IgE, niezale¿nie od odpowiedzi w
klasie IgG [2,3,4]. Rola swoistych przeciwcia³ w klasie
IgE w mechanizmach obronnych przeciw zaka¿eniom bakteryjnym jest nieznana. Natomiast IgE mo¿e braæ udzia³
w patogenezie chorób alergicznych. Dlatego te¿, w kompleksowym problemie odczynów poszczepiennych, istotn¹
rolê mo¿e mieæ wzrost poziomu swoistych immunoglobulin
E pod wp³ywem glinu.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dn.
21.06.2000 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepieñ ochronnych przeciw chorobom zakanym, osoby
doros³e w wieku do 30 lat jako szczepienie przypominaj¹ce
przeciw tê¿cowi powinny otrzymaæ jedn¹ dawkê szczepionki Td, b¹d, zale¿nie od lokalnej sytuacji epidemiologicznej  TyT.
Celem pracy by³o porównanie poziomu przeciwcia³
przeciw tê¿cowi w klasie IgE oraz IgG w odpowiedzi na
szczepienie przypominaj¹ce po podaniu szczepionki adsorbowanej na ¿elu wodorotlenku glinu (Td) i szczepionki
p³ynnej (TyT).
PACJENCI I METODY
Badaniami objêto dwie grupy poborowych w wieku
19-21 lat, którzy poddani byli obowi¹zkowym szczepieniom szczepionk¹ Td lub TyT, w zale¿noci od charakteru
wykonywanej s³u¿by wojskowej. Oznaczenia poziomu
przeciwcia³ wykonywano w próbkach surowicy uzyskanych przed szczepieniem (n=88) i po up³ywie 3 miesiêcy
od podania szczepionki Td (n =84) i TyT (n =26).
Poziom przeciwcia³ oznaczany by³ immunoenzymatycznym testem ELISA. W przypadku oznaczania ca³kowitego poziomu przeciwcia³ IgE stosowano komercyjny
zestaw IgE ELISA Test Kit (Alexon  Trend, USA). Do
oznaczenia swoistych przeciwcia³ przeciw tê¿cowi w klasie IgE opracowano test immunoenzymatyczny w oparciu o metodê podan¹ przez Aggerbeck [9].
P³ytki polistyrenowe (Nunc Maxi-Sorp) op³aszczano
przeciwcia³ami króliczymi anty-ludzkie IgE (Daco A 094).
Przeciwcia³a rozcieñczano uprzednio 1/700 w buforze
wêglanowym, pH 9,6. Do ka¿dego do³ka na p³ytce dodano po 100 µl roztworu i inkubowano w komorze wilgotnej
w temperaturze 37°C przez 2 h, a nastêpnie w temperaturze 4°C przez noc.
Po blokowaniu i p³ukaniu, do do³ków A1-A8 dodawano bufor do rozcieñczeñ (PBS+1%BSA) w iloci 100 µl/do³ek. Do pozosta³ych do³ków dodawano próbki badanej surowicy rozcieñczonej dwukrotnie, ka¿d¹ w duplikacie.
P³ytkê przykrywano i inkubowano w komorze wilgotnej
w temperaturze 37°C przez 2 h, a nastêpnie przenoszono
do lodówki i pozostawiano przez noc. W kolejnym etapie,
dodawano do ka¿dego do³ka po 100 µl biotynylowanego

toksoidu tê¿cowego (rozcieñczenie1/1000). Koniugat stanowi³a streptawidyna znakowana peroksydaz¹ (rozc.1/100).
Jako substratu u¿yto OPD. Wartoci gêstoci optycznej
odczytywano przy d³ugoci fali 492 nm.
Sporód zbadanych prób wyselekcjonowano próby
wysoko dodatnie (wartoæ OD powy¿ej 1) i przygotowano wzorzec roboczy bêd¹cy pul¹ surowic dodatnich (1 jednostka robocza/ml). Wszystkie próbki surowic przebadano ponownie wobec wzorca roboczego, poziom przeciwcia³ tê¿cowych w klasie IgE okrelono w j/ml. Wyniki
badañ miana przeciwcia³ tê¿cowych w klasach IgE i IgG
porównywane by³y z wykorzystaniem analizy wariancji
ANOVA; korelacja miêdzy wzrostem przeciwcia³ przeciw
tê¿cowi w klasie IgG i IgE analizowano przy pomocy programu STATGRAPHICS.
WYNIKI
Oznaczenie poziomu przeciwcia³ tê¿cowych immunoenzymatycznym testem ELISA wykonano w 88 próbkach
surowicy krwi uzyskanych od osób przed szczepieniem
oraz w 84 próbkach surowicy krwi osób po up³ywie 3 miesiêcy od szczepienia Td i w 26 próbkach surowicy po
up³ywie 4 miesiêcy od szczepienia TyT. Wyniki tych badañ zosta³y przedstawione w tab.I w postaci rednich
wartoci poziomu przeciwcia³ przeciw tê¿cowych w klasie IgE, IgG oraz ca³kowitego poziomu IgE.
Tabela I. Poziom ca³kowitego i swoistych przeciwcia³ przeciw
tê¿cowi (rednia arytmetyczna ± SD) przed szczepieniem oraz
po podaniu szczepionki adsorbowanej na wodorotlenku glinu
Td lub szczepionki p³ynnej TyT
IgE
(j.m./ ml)
Poziom przeciwcia³
przed szczepieniem
Poziom przeciwcia³
po szczepieniu
szczepionk¹ Td
Poziom przeciwcia³
po szczepieniu
szczepionk¹ TyT

swoiste IgE swoiste IgG
(j.r./ ml)
(j.m./ ml)

66,0 ± 102,1

0,04 ± 0,1

2,5 ± 1,1

59,8 ± 98,9

0,15* ± 0,3

3,7 ± 2,9

48,8 ± 73,8

0,1 ± 0,2

4,8 ± 0,9

j.r. jednostki robocze
* p<0,01

Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e podanie dawki przypominaj¹cej szczepionki Td wywo³a³o statystycznie istotny (p = 0,0011) wzrost poziomu swoistych przeciwcia³ tê¿cowych w klasie IgE (0,15±0,3) w porównaniu
do poziomu przed szczepieniem (0,04±0,1) (ryc.1). Nie
stwierdzono natomiast statystycznie znamiennego wzrostu poziomu swoistych przeciwcia³ w klasie IgE po szczepieniu TyT (p > 0,05). Nie obserwowano równie¿ istotnych ró¿nic w ca³kowitym poziomie przeciwcia³ IgE, zarówno w grupie szczepionych Td (p > 0,05), jak i TyT
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Ryc. 1. Porównanie korelacji poziomu przeciwcia³ przeciw tê¿cowi w klasie IgE i IgG po szczepieniu przypominaj¹cym szczepionk¹ Td

(p > 0,05) w porównaniu do poziomu przeciwcia³ przed
szczepieniem. Porównanie odpowiedzi humoralnej w obrêbie grupy szczepionej adsorbowan¹ szczepionk¹ lub
p³ynn¹ szczepionk¹ nie wykaza³y korelacji miedzy mianem przeciwcia³ tê¿cowych w klasie IgG i w klasie IgE
(ryc.1,2).
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Ryc. 2. Porównanie korelacji poziomu przeciwcia³ przeciw tê¿cowi w klasie IgE i IgG po szczepieniu przypominaj¹cym szczepionk¹ TyT

nych ró¿nic w programie szczepieñ (wiek, sk³ad wielowa¿nej szczepionki), stwierdzono równie¿ w nastêpstwie
szczepienia przypominaj¹cego wzrost poziomu swoistych
przeciwcia³ tê¿cowych w klasie IgE, nie poci¹gajacy za
sob¹ jednak istotnych zmian w ca³kowitym poziomie immunoglobulin IgE [9].
Podanie dawki przypominaj¹cej szczepionki TyT, nie
zawieraj¹cej wodorotlenku glinu, nie prowadzi³o natomiast
DYSKUSJA
W ramach obowi¹zuj¹cego kalendarza szczepieñ dzieci do istotnego wzrostu poziomu swoistych przeciwcia³ w klai m³odzie¿y (PSO z dnia 21.06.2000 r. Poz.664) do uod- sie IgE w surowicy krwi poborowych. Wyniki nasze s¹
porniania przeciw tê¿cowi stosowane s¹ w Polsce szcze- zgodne z rezultatami badañ innych autorów dotycz¹cych
pionki produkcji krajowej, szczepionka DTP  dla podsta- odpowiedzi przeciw tê¿cowi w klasie IgE po szczepieniu
wowej serii szczepieñ (4 dawki) oraz dla szczepieñ przy- przypominaj¹cym adsorbowan¹ szczepionk¹ w porównapominaj¹cych szczepionki DT i Td (3 dawki). Zalecane niu z p³ynn¹ [8,10].
s¹ równie¿ dla doros³ych szczepienia przypominaj¹ce co
Z przeprowadzonych badañ wynika równie¿, ¿e wzrost
10 lat szczepionk¹ Td. Szczepionki te zawieraj¹ w swym poziomu przeciwcia³ przeciw tê¿cowi w klasie IgE po
sk³adzie antygenowym miêdzy innymi 10 Lf toksoidu tê¿- szczepieniu przypominaj¹cym nie by³ zwi¹zany ze wzroca, który jest adsorbowany na wodorotlenku glinu. Wy- stem przeciwcia³ przeciw tê¿cowi w klasie IgG. Wzrost
mienione szczepionki ró¿ni¹ siê jednak zawartoci¹ glinu, przeciwcia³ przeciw tê¿cowi w klasie IgG po podaniu
którego koncentracja w szczepionce DTP i DT powinna szczepionki p³ynnej lub adsorbowanej by³ porównywalny.
byæ mniejsza lub równa 0,7 mg/dawkê oraz 0,5 mg /daw- Podobne wyniki przynios³y badania przeprowadzone wród
kê w szczepionce Td. Jakkolwiek zwi¹zki glinu s¹ obec- poborowych w Danii, u których nie wykazano ró¿nic w ponie nadal jedynymi akceptowanymi przez E Ph (Europejska ziomie przeciwcia³ przeciw tê¿cowi po szczepieniu przyFarmakopea) i US Ph (Amerykañska Farmakopea) adiu- pominaj¹cym pomiêdzy szczepionk¹ adsorbowana i p³ynwantami stosowanymi w szczepionkach dla ludzi, to jed- n¹ [11]. Badania odpowiedzi humoralnej po up³ywie 2 lat
nak mog¹ byæ one równie¿ ród³em niepo¿¹danych reak- po szczepieniu przypominaj¹cym dzieci w wieku 10 lat
cji poszczepiennych [5], wród których istotnym aspek- adsorbowan¹ lub p³ynn¹ szczepionk¹ DT wykaza³y utrzytem jest stymulacja swoistej odpowiedzi humoralnej w klamywanie siê ochronnego poziomu przeciwcia³ w klasie
sie IgE [6,7,8].
IgG, niezale¿nie od szczepionki [12].
Przedstawione wyniki badañ wskazuj¹ na statystyczUzyskanie porównywalnej swoistej odpowiedzi w klanie istotny wzrost poziomu swoistych przeciwcia³ tê¿cosie IgG po szczepieniu przypominaj¹cym szczepionk¹ p³ynwych w klasie IgE po podaniu szczepionki Td jako czwartej
n¹ i adsorbowan¹ sugerowaæ mo¿e potrzebê dalszych
dawki szczepienia przypominaj¹cego, w porównaniu do
poziomu przed szczepieniem. Wzrost poziomu przeciw- badañ weryfikuj¹cych obecn¹ praktykê stosowania szczecia³ przeciw tê¿cowi w klasie IgE nie by³ jednak na tyle pionek zawieraj¹cych wodorotlenek glinu na wszystkich
wysoki, by móg³ byæ wykryty w ca³kowitej zawartoci etapach immunizacji.
Reasumuj¹c wyniki naszych badañ nale¿y stwierdziæ,
immunoglobulin IgE. W badaniach serologicznych prze¿e
szczepionka
zawieraj¹ca toksoid tê¿cowy adsorbowana
prowadzonych wród poborowych w Danii, mimo pew-
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na ¿elu wodorotlenku glinu wywo³uje istotny wzrost swoistych przeciwcia³ przeciw tê¿cowi w klasie IgE; nie stwierdzono takiego zjawiska po podaniu szczepionki p³ynnej.
Wzrost miana przeciwcia³ przeciw tê¿cowi w klasie
IgE nie jest zwi¹zany ze wzrostem miana przeciwcia³ prze-
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