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Walka ze światem mikro= EPIDEMIA czy PANDEMIA
• EPIDEMIA - To pojawienie się na danym obszarze równocześnie lub w 

krótkich odstępach dużej liczby zachorowań na określoną zakaźną chorobę. 

. EPIDEMIA -To występowanie w określonym czasie i na określonym terenie 

przypadków zachorowań lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie 

większej niż oczekiwana. 

Epidemie o niewielkiej liczbie przypadków zachorowań ograniczone do 

określonego obszaru i czasu określa się terminem ognisko epidemiczne.

• Jeżeli obszary zakażeń obejmują 2 lub więcej kontynentów to mówimy, że jest 
to PANDEMIA



2. Pandemie w świecie:
• 1918- 1919 – grypa hiszpanka, - zabiła ponad 50 milionów ludzi na świecie

• 1957- grypa azjatycka– ok. 1 mln zgonów na całym świecie

• 1968- grypa Hong-Kong - ok. 1 mln zgonów na całym świecie

• 2009–2010- grypa A/H1N1– 150–580 tys. zgonów

• Od 1908-AIDS/HIV– masowe zachorowania; zwłaszcza na kontynencie afrykańskim 

• HIV/AIDS- kształt                   Grypa Hiszpanka -skutki          Grypa A/H1N1- kształt    



3. Epidemie na świecie:
• 165–180 – epidemia ospy prawdziwej w Imperium Rzymskim

• 541–542 – epidemia dżumy w Cesarstwie Bizantyńskim, nazywana dżumą Justyniana                                       

• 1346–1352 – epidemia dżumy w Europie (tzw. „czarna śmierć”), która zabiła 1/3 ludności 
kontynentu

• 1665 – epidemia dżumy w Londynie

• 1800 – wielka epidemia żółtej gorączki w Hiszpanii i Afryce Północnej.

„ospa prawdziwa”- chłopiec po lewej jest  nieszczepiony 

a po prawej jest zaszczepiony Dżuma w Europie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_%C5%9Bmier%C4%87


Epidemie c.d.
• 1831 – epidemia cholery na Śląsku

• 1963 – epidemia ospy prawdziwej we Wrocławiu 

• 2003 – epidemia SARS

• 2009-2010 – epidemia grypy A/H1N1

• 2010r.- epidemia cholery na Haiti 

• 2012 – epidemia MERS

• 2014-2016 – epidemia Ebola

• 2020- epidemia SARS-Covid 19                                           wirus Ebola

•



4. Czy coś się zmieniło?
• Nie trudno zauważyć jak wiele zmian w ostatnich kilkudziesięciu latach pojawiło się 

na polu walki z chorobami zakaźnymi- wiele z nich przestało gnębić ludzkość (np. 

dżuma, cholera), niektóre przestały także istnieć na świecie (np. ospa prawdziwa). 

DLACZEGO SIĘ ZMIENIŁO?

• Wpływ na takie zmiany miały szczepienia i szczepionki oraz rozwój nauki 

biomedycznej jaką jest Immunologia. Należy przypomnieć, że powstała ona w 

drugiej połowie ubiegłego stulecia a jej przedmiotem było badanie zjawisk 

odpornościowych w chorobach zakaźnych. Była wówczas nauką stosowaną i 

dotyczyła głównie badań nad zapobieganiem i terapią chorób wywoływanych przez 

zakażenia drobnoustrojami. Praktyczne wykorzystanie wyników tych badań i 

obserwacji, czyli wprowadzenie immunoprofilaktyki i immunoterapii należy do 

rewolucyjnych osiągnięć w medycynie. 



5. Czym jest więc immunoprofilaktyka i jakie ma powiązania ze 

szczepieniami ochronnymi:

• Immunoprofilaktyka- jest aktywnym procesem                                            

polegającym na wywołaniu odpowiedzi immunologicznej,                                         

służącej do ochrony przed chorobą zakaźną.                                                                          

Jej głównym narzędziem są szczepionki i surowice.

• Immunoprofilaktyka dzięki globalnemu zastosowaniu od ponad 

kilkudziesięciu lat stała się najskuteczniejszą metodą                                                            

zapobiegania chorobom i spowodowała wyeliminowanie                                                     

wielu chorób (np. ospy prawdziwej) lub znaczne                                                               

ograniczenie występujących dawniej epidemii                                           (np. 

Poliomyelitis). 



6. Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej polega więc na:

1- unieszkodliwieniu źródła zakażenia 

2- przecięciu dróg szerzenia się zakażenia

3- wzroście odporności osób wrażliwych na zakażenie

• Podejmowane czynności przeciwepidemiczne muszą być ukierunkowane na 

wszystkich trzech płaszczyznach a działania zmierzające do podniesienia 

odporności przez szczepienia należą do bardzo skutecznych środków 

przeciwepidemicznych.



7. Dowód na skuteczność
• Szczepienia są więc najlepszym sposobem ochrony                                       

przed groźnymi chorobami. Są niezastąpionym                                      

narzędziem w walce z chorobami zakaźnymi, przeciwko                               

którym niejednokrotnie brak skutecznych leków.                                             

Aby były skuteczne trzeba przyjąć wszystkie dawki.

• Już w okresie od lipca 1885r do października 1886 r.                                                                         

skuteczność szczepionki udowodnił najwybitniejszy                                          

biolog francuski- Ludwig Pasteur, który w tym okresie                                           

szczepił osoby różnych krajów pokąsane przez zwierzęta                                     

podejrzane o wściekliznę ratując ich tym samym od                                     

nieuchronnej śmierci.    



8. Jak to działa?
• Dzięki szczepieniu organizm „nabiera się”, że został                          

zaatakowany i dzięki temu produkuje przeciwciała by się bronić. 

• Mówiąc językiem naukowym zasada działania szczepionek jest prosta: mają 

one wzbudzić pierwotną odpowiedź immunologiczną i spowodować powstanie 

komórek pamięci, które przy kontakcie organizmu z czynnikiem patogennym i 

zapoczątkowaniu zakażenia indukują szybko wtórną odpowiedź, zanim dojdzie 

do jego rozwoju. Jest to więc forma czynnie zwiększonej odporności nabytej. 

• Szczepienia ochronne stanowią jedną z podstawowych metod profilaktyki 

chorób zakaźnych. Wprowadzenie nowych i udoskonalonych szczepionek czyni 

tę metodę coraz bardziej skuteczną i bezpieczną (współczesne szczepionki 
oparte są na metodach inżynierii genetycznej).



9. Jaki jest cel immunologiczny szczepień?

• Jednym z celów szczepień jest wywołanie odporności                      
indywidualnej na zakażenie przez wzrost poziomu                       
specyficznych przeciwciał. 

• Odporność uzyskana przez szczepienie jest odpornością czynną, 
polegającą na wytworzeniu przez organizm swoistych przeciwciał w 
odpowiedzi na wprowadzony antygen.

• Szczepienie polega na wprowadzeniu do organizmu szczepionki, tj. 

preparatu zawierającego antygen (bakteryjny, wirusowy czy riketsjowy). 

Preparat ten pobudza organizm do wytworzenia                                    

swoistej odporności komórkowej lub humoralnej.



10. Indywidualność i zbiorowość szczepień?
• Przez szczepienie ochronne uzyskuje się uodpornienie osób wrażliwych na 

zakażenie i w ten sposób zmniejsza się możliwość szerzenia choroby 

zakaźnej. Uzyskuje się wytworzenie odporności indywidualnej osób 

szczepionych. Ponadto w przypadku zaszczepienia zwykle powyżej 80-90% 

populacji osób mieszkających na danym terenie dochodzi do powstania 

odporności „zbiorowiskowej” lub inaczej „gromadnej” polegającej na 

zmniejszeniu liczby źródeł zakażenia, co powoduje zahamowanie patogenu 

chorobotwórczego, szerzenia się choroby a nawet likwidację epidemii czy też 

na szerszą skalę pandemii.



11. Rola szczepień:
Wieloletnie szczepienia stosowane masowo przyczyniły się do istotnych 

osiągnięć w medycynie i roli szczepień ochronnych takich jak: 

a). likwidacja chorobotwórczych drobnoustrojów i wirusów (np. ospy 

prawdziwej na świecie);

b). eliminacja wielu chorób m.in. Heinego- Medina;

c). opanowanie choroby zakaźnej, tak aby nie stanowiła zagrożenia (np. 

zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych z powodu zakażenia Haemophilus

influenzae typu b);

d). poprawa sytuacji epidemiologicznej w zakresie gruźlicy, odry, tężca czy 

różyczki;



Dodatkowym pozytywnym efektem szczepień jest:

a).  obniżenie liczby zachorowań na ostrą postać choroby zakaźnej; 

b).  znaczne lub całkowite ograniczenie późniejszych następstw  

choroby zakaźnej. 



12. Szczepienie a Odczyny ?

Szczepieniom ochronnym często choć nie zawsze, co jest cechą indywidualną organizmu towarzyszą 

odczyny (reakcje) poszczepienne, takie jak: 

• swędzenie, zaczerwienienie obrzęk miejsca wkłucia

• dreszcze i gorączka

• wysypka 

• objawy chorobopodobne (np. zjawisko to jest często u dzieci w przypadku szczepienia na odrę)

Jest to związane z prawidłową reakcją organizmu na podanie antygenu. Widać po nich, 

że organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała czyli specyficzne wojsko obronne. 

Więc tu nasuwa się pytanie: 

MIEĆ A NIE MIEĆ WOJSKA W POSTACI PRZECIWCIAŁ? CO LEPSZE?



13. Dowody na istotę roli szczepień dla zdrowia i życia ludzkości:

• Dowodem na skuteczność szczepień oraz ogromnej roli szczepień dla zdrowia i 

życia człowieka są przykłady chorób, dla których wynaleziono szczepionki, 

wdrożono szczepienia ochronne a tym samym spowodowano zablokowanie 

rozwoju chorób indywidualnie, populacyjnie a nawet na większą skalę  

(blokada epidemii czy pandemii) 

• Przykładem takich szczepień ochronnych są szczepienia przeciwko:

-WZW B           -WZW A             - Gruźlicy                      - Błonicy

- Tyfusu            - Krztuśćca - Poliomyelitis - Odrze

- Tężca              - Różyczce          - Śwince                         - Żółtej febrze



c.d. chorób:

- Wściekliźnie                     - Grypie              - Cholerze

- Cytomegalii                      - Malarii                  - Kleszczowemu zapaleniu mózgu

- Czarnej ospie i ospie wietrznej

• Gdyby nie szczepienia- ludzkość już dawno zostałaby unicestwiona 

przez drobnoustroje, wirusy i inne patogeny, dlatego należy sobie 

zadać pytanie: 

czy nie warto a może jednak warto się szczepić? ☺



Dziękuję za uwagę

ŻYCZĘ MIŁEGO  DNIA


