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Kto tak naprawdę wynalazł szczepionki? 
 
W 1796 roku lekarz z Gloucestershire, dr Edward Jenner, przeprowadził jeden z najbardziej 
niezbędnych, choć niemoralnych eksperymentów w historii przypadków. Jego zamiarem było 
zbadanie przypadków, w których ludzie mogliby być chronieni przed niebezpieczną ospą 
prawdziwą, gdyby wcześniej ujawniono im ospę krowią, pozornie podobną, ale łagodną 
chorobę. Aby się tego dowiedzieć, zaryzykował życie ośmioletniego chłopca (którego 
faktycznie ujawnił krowiankę), celowo ujawniając go ospie.  
 

• Poza krótkotrwałą podwyższoną temperaturą obserwowaną w trakcie obserwacji 
zakażenia ospą krowią, dziecko pozostało zdrowe i zrównoważone. Zobacz też – STRONA 
GŁÓWNA. Od tego czasu Jenner został faktycznie okrzyknięty wynalazcą „strzału”, 
kluczowej broni w walce z dolegliwościami, a także takiej, która doprowadziła do 
wyeliminowania ospy na całym świecie w 1980 roku. 

 
Pomysł, że poprzednia infekcja zapewniała „odporność” na późniejsze choroby, był jednak 
pamiętany już w X wieku przez chińskich lekarzy. Ze względu na początek XVIII wieku Lady 
Mary Wortley Montagu, lepsza połowa mediatora w Chicken, zachęcała do „wariolacji”. 
Wiązało się to z celowym ujawnieniem osobników tkance zakażonej ospą. Choć często 
skuteczna, technika ta była w rzeczywistości niebezpieczna, a około jedna osoba na osiem 
umierała na ospę. 
 

 
 
Jenner nie był właściwie nawet pierwszą osobą, która przetestowała ospę krowią jako 
sposób na zapewnienie odporności w porównaniu z ospą. Mimo to powinien mieć dług za 
metodyczne przestudiowanie tej koncepcji, a także przekonanie Towarzystwa Królewskiego 
do opublikowania jego poszukiwań. 
 

Krótka historia szczepionek 
 
Zasada immunizacji w dużej mierze wywodzi się ze współczesnej idei. Tuż przed Edwardem 
Jennerem (XVIII-wiecznym naukowcem uważanym za twórcę wakcynologii) strategia 
szczepień została faktycznie udokumentowana w XVII-wiecznych Chinach, gdzie buddyjscy 
kapłani spożywali alkoholową truciznę węża, aby wytworzyć odporność na ataki węży. 
Zasada wariolacji (celowej infekcji) rozwija się również wcześniej w zapisach, wraz z 
wezwaniem osób, które przeżyły ospę w 430 rpne, do opieki nad chorymi. 

https://stopnop.pl/
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Rodzaje szczepionek 
 
Antygen jest aktywnym elementem szczepionki, który wywołuje niewrażliwą reakcję na 
specyficzną żywą istotę chorobotwórczą. Szczepionki są w rzeczywistości identyfikowane na 
podstawie sposobu przygotowania antygenu (antygenów). Szczepionki mogą być 
wirusopodobne (online lub inaktywowane), wirusopodobne wektory, podjednostki 
(białkowe lub węglowodanowe) lub kwasy nukleinowe (DNA lub RNA). Szczepionki mieszane 
mogą zawierać inaktywowane, oparte na białku i/lub skoniugowane z białkiem 
polisacharydy, składniki szczepionki. 
 
Więcej informacji na temat kategorii szczepionek można znaleźć w Podręczniku szczepień, 
część 1.4. 
 

• Kategoria szczepień 

• Rezyduj zastrzyki 
 
 
Żywe szczepionki wadliwe: 
 
Żywe szczepionki zawierają wirusy, zwykle infekcje, które faktycznie zostały osłabione 
(zniekształcone), tak że mają zdolność powielania wystarczającą do aktywacji odpowiedzi 
immunologicznej, ale nie powodują dolegliwości. Opór wynikający z żywych zastrzyków jest 
zwykle niewiarygodnie długotrwały. 
 
Przykłady iniekcji: MMR, ospa wietrzna, rotawirus 
 

• Szczepienia nieżywe 

• Zawieszone lub całkowicie wyeliminowane: 

• Zabite zastrzyki mają całe mikroorganizmy, których się pozbyło. 
 
Przykład szczepionki: pełnokomórkowa szczepionka przeciw krztuścowi. Inaktywowane 
zastrzyki składają się z infekcji, które zostały w jakiś sposób zawieszone, więc w 
rzeczywistości nie są w stanie powielić ani stworzyć stanu zdrowia. Przykłady szczepionek: 
grypa, wirusowe zapalenie wątroby typu An i szczepionki przeciw polio. 
 
Podjednostka: 
 
Szczepienia podjednostkowe składają się z części mikroorganizmów, które chronią. W 
rzeczywistości istnieje wiele różnych rodzajów szczepionek podjednostkowych: 
 
- Toksoid 
 
Szczepionki z toksoidami są wytwarzane poprzez zbieranie toksycznej substancji 
drobnoustrojowej, a także zamianę jej chemicznie (zwykle chemikaliami), aby zmienić 
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substancję toksyczną w toksoid. Zastrzyki z toksoidów powodują wytwarzanie przeciwciał, 
które neutralizują niebezpieczne substancje toksyczne uwalniane z tych mikroorganizmów. 
 
Przypadki szczepionek: błonica, szczękościsk 
 
- Zastrzyki z polisacharydu i koniugatu 
 
Węglowodany to tak naprawdę sznury słodyczy. Niektóre mikroorganizmy, takie jak 
Streptococcus pneumoniae, mają na swojej powierzchni duże ilości polisacharydów, które 
podsumowują mikroorganizmy. Zastrzyki z węglowodanów są w rzeczywistości słabo 
immunogenne i mogą po prostu generować duże sprzężenie zwrotne układu 
odpornościowego, więc ostatecznie żaden umysł układu odpornościowego nie jest w stanie 
wytworzyć ochrony. 
 

 
 
Zastrzyki z koniugatu węglowodanów zawierają zdrowe białka firmowe, które są chemicznie 
przyłączone do antygenów węglowodanowych. Ten dodatek powoduje aktywację konta 
aktywującego działanie limfocytów T, generując zarówno przeciwciała o wysokim 
powinowactwie przeciwko antygenom węglowodanowym, jak i układ odpornościowy i może 
być stosowany u niemowląt. 
 
- Rekombinowany 
 
Rekombinowane szczepionki są wykorzystywane do genetyki patogenu chorobotwórczego. 
Gen jest wprowadzany do jednostki komórkowej wydajnej w tworzeniu ogromnych ilości 
zdrowia białko y będące przedmiotem zainteresowania. Wytworzone białko może 
generować ochronne działanie immunologiczne. 
 
Przykłady szczepień: zastrzyk przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i zastrzyk HPV 
 
Kwas nukleinowy 
 
Niedawne postępy w innowacjach w zakresie szczepionek umożliwiły wykorzystanie 
informacyjnego kwasu rybonukleinowego (mRNA) do dostarczenia kodu dziedzicznego do 
naszych tkanek kwiatowych, aby pomóc w tworzeniu szczegółów białek wirusowych. 
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Ponieważ mRNA jest po prostu niszczone przez zwykłe enzymy rybonukleazy, jest w 
rzeczywistości zabezpieczone wewnątrz nanocząsteczki lipidowej, która również pomaga w 
wychwytywaniu przez komórki dendrytyczne. Wewnątrz komórki dendrytycznej rybosomy i 
mRNA szczepionki tworzą białko wirusowe, które jest w tym miejscu dostarczane do 
komórek T i B w węzłach chłonnych. 
 
Instancja szczepionki: Pfizer COVID-19 Vaccine (mRNA-CV). 
 
Kąt wirusowy. 
 
Wirusopodobne szczepionki wektorowe dodatkowo wykorzystują mRNA do kodowania 
zdrowego białka, które ma powstać w ciele fizycznym, ale procedura transportu do tkanek 
jest inna. Popularny wektor z pewnością użyje bezpiecznego adenowirusa, aby dostarczyć 
białko niewrażliwym tkankom. Niewrażliwa tkanka następnie rozwija białko pochodzące z 
instrukcji mRNA i rozpoczyna działanie odpornościowe. 
 
Instancja szczepionki: zastrzyk AstraZeneca COVID-19 (ChAd-CV). 
 
Elementy szczepionki.  Wraz z antygenem szczepionka może składać się z wielu innych 
związków; na przykład środek wzmacniający układ odpornościowy (adiuwant) i/lub środek 
konserwujący. Produkty nabyte przez zwierzęta domowe. 
 
Niektóre osoby mają problemy z produktami pochodzenia zwierzęcego, takimi jak galaretka 
w szczepionkach. Może to dotyczyć przyczyn związanych z wiarą, a nawet problemów 
związanych z ochroną produktów nabytych przez zwierzęta domowe. Dodatkowe informacje 
na temat przedmiotów nabytych przez stworzenia w ramach szczepień można znaleźć na 
stronie Fundusze złożone w witrynie internetowej Centrum Doradztwa ds. Szczepień. 
 

Alergie na składniki szczepionki. 
 
Niesamowicie rzadko szczepienia wywołują ciężką anafilaksję kontaktową z alergią. 
Niebezpieczeństwo tego wystąpienia zmienia się w zależności od szczepienia. W sumie 
ryzyko wynosi od mniej niż jednego do nawet trzech razy, z dala od każdego tysiąca dawek 
szczepionki. Części, które mogą powodować taką reakcję, to żelatyna, białka jaja kurzego, a 
także antybiotyki, chociaż teoretycznie alergię można aktywować prawie wszystkim. 
 
Historię reakcji alergicznych danej osoby należy zawsze oceniać tuż przed szczepieniem, 
jednak w rzeczywistości istnieje kilka uroczystości, w których szczepień nie wolno podawać. 
Szczepionka z pewnością nie powinna być oferowana, jeśli w przeszłości wystąpiła anafilaksja 
na substancję w szczepionce, inna niż anafilaksja jaja i zastrzyk grypy, lub na poprzednią 
dawkę tej samej szczepionki. Szczepienie można podać, gdy poprzednie reakcje z pewnością 
nie były anafilaksją, na przykład reakcje, które po prostu obejmowały skórę. 


