Úvodné slovo
Navigácia medzi Scyllou a Charybdou
– Odysea plošného očkovania proti tuberkulóze
Za ostatných 60 rokov došlo u nás k postupnému poklesu incidencie tu
berkulózy z 300 na súčasných 8,17 prípadov na 100 000 obyvateľov. Národný
register tuberkulózy vlani zaznamenal na Slovensku už iba 443 prípadov tejto
choroby, pričom z nich iba 11 prípadov postihlo deti do 14 rokov (z nich až
desať detí bolo rómskych). Takto sa Slovensko dnes už radí ku krajinám s nízkym výskytom tuber
kulózy (na porovnanie – priemerný výskyt tuberkulózy v krajinách Európskej únie je 17/100 000).
V rámci Slovenska je najvyšší výskyt ochorenia v Prešovskom a Košickom kraji, resp. v Bratislave,
čo zodpovedá aj celosvetovému trendu zvýšeného výskytu ochorenia vo veľkomestách.
K prenikavému úspechu nepochybne prispelo okrem zavedenia plošného očkovania novo
rodencov a detí aj výrazné zlepšenie životných podmienok a podmienok na bývanie ľudových
vrstiev. Paralelne s ústupom tuberkulózy sa už viac rokov tiahne diskusia o možnosti zrušenia
alebo modifikácie očkovania vakcínou BCG. Zdá sa, že sa sled udalostí urýchlil... Vlani po zrušení
povinného preočkovania detí v 11. roku života zostala už len povinná vakcinácia novorodencov.
A podľa novších informácií sa od 1. januára 2012 chystá aj obmedzenie očkovania novorodencov
na vybrané rizikové skupiny, akými sú sociálne slabšie skupiny obyvateľstva (u nás sú to pre
dovšetkým rómske deti), kde sa tuberkulóza v súčasnosti vyskytuje najčastejšie, a jedinci s určitými
formami primárnych imunodeficitov, kde by mohla mať tuberkulóza závažný priebeh.
Rozhodnutie pristúpiť k modifikácii očkovacieho kalendára bolo motivované predovšetkým
zvýšeným počtom komplikácií zo súčasne aplikovanej vakcíny, ku ktorým patria nadmerná
miestna reakcia, regionálna tuberkulózna lymfadenitída, ale aj osteomyelitída. Navyše, one
skorené hojenie jazvy po očkovaní bráni aplikácii v poradí ďalšieho pravidelného očkovania
tzv. hexavakcínou a pneumokokovou vakcínou a zvyšuje riziko častejšieho výskytu pertussis
s ťažkým priebehom u nechránených dojčiat. Zriedkavou, ale najhoršou, až život ohrozujúcou
komplikáciou vakcíny je generalizovaný rozsev očkovacieho kmeňa do rôznych orgánov (BCG
sepsa) v prípadoch závažnej vrodenej poruchy imunity, o ktorej sa ešte v dobe očkovania
v pôrodnici nedalo vedieť. Nakoniec, dlhšiu dobu je známe, že dostupné BCG vakcíny zaisťujú
iba obmedzenú ochranu proti nákaze tuberkulózou a nedokážu zabrániť menej agresívnym
infekciám TBC s latentným začiatkom.
Vzhľadom na tieto skutočnosti vyspelé európske krajiny postupne ustúpili od plošného
očkovania novorodencov vakcínou BCG, novšie aj v Českej republike. Ukázalo sa pritom, že táto
zmena, ale ani zrušenie očkovania dospelých nevyvolali dramatický vzostup výskytu ochorenia
u detí a doteraz sa nevyskytli žiadne dôvody, ktoré by indikovali zmenu nastoleného trendu.
Samozrejme, po zrušení plošného očkovania treba počítať s mierne zvýšeným rizikom
výskytu prípadov tuberkulózy i u detí a pediatri budú musieť na túto chorobu viac myslieť
a v prípade dokázanej infekcie včas zasiahnuť. V jednej miske váh sú teda tisíce komplikácií po BCG
očkovaní, vrátane aj tých mimoriadne závažných, a v druhej je rádovo menej zvýšené riziko zo
zrušenia očkovania... V tejto fáze môžeme iba dúfať, že objavením celkom iného typu a účinnejšej
vakcíny, na vývoji ktorej sa už intenzívne pracuje, bude možné zabezpečiť vyšší ochranný vplyv
proti tuberkulóze pri nižšej frekvencii vedľajších účinkov.


prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
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