TÉMA ČÍSLA

Princípy očkovania tehotných žien
Miroslav Kotek
Gynekol. prax 2015; 13 (2): x – x

V tehotenstve dochádza k fyziologickým zmenám, ktoré
umožňujú matke počas gravidity tolerovať vo svojom tele „cudzie” antigény. Znižuje sa bunková imunita a tá je kompenzovanou zvýšenou humorálnou imunitou. Znamená to, že žena je zraniteľná najmä na intracelulárne patogény.
Dokázalo sa, že ak je tehotná žena imunizovaná a vytvorí protilátky, tie transportuje placenta k plodu. Posledné práce zistili,
že spočiatku ide o pasívnu imunizáciu, neskôr, asi po 32. gestačnom týždni, dochádza k aktívnemu transportu protilátok placentou, preto predčasne narodené deti majú menej protilátok
od matky než donosené. Treba počítať aj s tým, že protilátky sa
tvoria postupne a ich významné titre sa objavia až 14 dní po aplikácií očkovacej látky.
Počas dojčenia dochádza k ďalšiemu prenosu protilátok. Výsledkom tejto aktívnej imunizácie je ochrana novorodenca a dojčaťa počas niekoľkých prvých mesiacov života(1).
Všetky infekčné ochorenia, proti ktorým je nasmerovaný imunizačný program, majú vekovo špecifickú chorobnosť v tvare písmena U. To znamená, že najviac sa vyskytujú v prvom roku života a po 65. roku života. Pre vysoký výskyt infekcií v prvom roku
života sa deti očkujú čo najskôr. Podľa slovenského očkovacieho
kalendára sa prvé očkovanie dojčiat vykonáva v 3. mesiaci, avšak nástup ochrany je až o 14 dní po druhej dávke, ktorá je 6 týždňov po prvej. Spomínané skutočnosti viedli autority k zavádzaniu očkovania tehotných vo vyspelých krajinách sveta (UK, USA,
Kanada).
Očkovanie je dnes podrobované kritike a vedú sa polemiky
o bezpečnosti očkovacích látok. Keďže klinický výskum u tehotných sa začal len nedávno, v SPC takmer všetkých vakcín nájdete
formuláciu, ktorej princípom je, aby benefit prevýšil riziko. Z náhodných podaní v tehotnosti a z registrov bola stanovená bezpečnosť a zaradenie očkovacích látok do skupín.
FDA kritériá na podávanie vakcín a liekov v tehotnosti
FDA vyžaduje, aby každý produkt bol zaradený v jednej z 5
kategórií na báze reprodukčného rizika alebo výskytu vedľajších
účinkov pri zvažovaní rizika a potenciálnych benefitov
Tieto kategórie sú:
• Tehotenská kategória A. Adekvátne a dobre kontrolované štúdie u žien nedemonštrujú poškodenie plodu pri užívaní v prvom trimestri (a nie je znalosť o neskoršom poškodení)
a pravdepodobnosť poškodenia plodu sa zdá vzdialená.
• Tehotenská kategória B. Zvieracie reprodukčné štúdie nepreukázali riziko pre plod a neexistujú dobre kontrolované štúdie u tehotných žien ALEBO zvieracie štúdie ukázali vedľajší
účinok, ale adekvátne a dobre kontrolované štúdie u tehotných žien neukázali poškodenie plodu pri užívaní v prvom trimestri (a nie je znalosť o neskoršom poškodení)
• Tehotenská kategória C. Zvieracie reprodukčné štúdie ukázali vedľajší účinok, no adekvátne a dobre kontrolované štúdie u tehotných žien neexistujú, ale potenciálny benefit môže
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prikazovať použiť liek v tehotnosti napriek potenciálnym rizikám ALEBO zvieracie reprodukčné štúdie neexistujú a adekvátne a dobre kontrolované štúdie u tehotných žien neboli robené
• Tehotenská kategória D. Existuje pozitívny dôkaz rizika pre
ľudský plod z klinického použitia lieku, ale potenciálny benefit môže prikazovať použiť liek v tehotnosti napriek potenciálnym rizikám.
• Tehotenská kategória X. Štúdie na zvieratách alebo ľuďoch
dokázali poškodenie plodu a ukázali existenciu rizika pre plod
svojimi vedľajšími účinkami. Riziko pre plod jasne prevážilo
potenciálne benefity.
FDA v marci 2013 prehodnotila zaradenie vakcín do kategórií. Vakcíny nemajú dobre kontrolované štúdie u tehotných žien,
preto žiadna z vakcín nie je zaradená v kategórii A.
Tehotenská kategória B. HPV, chrípka japonská encefalitída, meningokoková vakcína, kombinované vakcíny s čiernym
kašľom,
Tehotenská kategória C. Hepatitída A, hepatitída B, MMR –
mumps, rubeola, osýpky, pneumokoková vakcína, polio, záškrt
– tetanus, varicela.
Tehotenská kategória D. Antrax.
Na Slovensku dnes neexistuje odporúčanie na očkovanie tehotných, okrem očkovania tehotných proti chrípke počas pandémie. Na Slovensku sa každoročne vyskytnú situácie, že tehotná
žena sa vyskytne v kontakte s hepatitídou A či meningokokovou
infekciou a nastáva dilema, či očkovať, alebo neočkovať.
Rozhodli sme sa preto vytvoriť kompilát z odporúčaní z krajín,
kde je aktívne očkovanie tehotných(2).
V princípe na očkovanie tehotných sa môžu použiť neživé
očkovacie látky. Jediné neživé očkovacie látky, ktoré by sa nemali použiť v tehotenstve, sú očkovacie látky proti HPV, aj keď
v registroch náhodných podaní v gravidite nie je zvýšený výskyt
malformácií plodu či ohrození matky na zdraví v porovnaní s neočkovanou populáciou. Neživé očkovacie látky nevedia vyvolať
ochorenie ani vedľajšie účinky podobajúce sa na ochorenie.
Živé očkovacie látky sú v tehotenstve kontraindikované,
pretože existuje teoretické riziko, že živé oslabené vírusy môžu poškodiť plod. Pri aplikácii živých očkovacích látok sa môžu
vyskytnúť stavy imitujúce ochorenie, najmä u imunokompromitovaných jedincov.
Väčšina tehotných spadá nad 18. rok života, preto by sa väčšina ochorení mala očkovať v predkoncepčnom období. Gynekológ je výnimočný lekár, pretože môže vidieť ženy v rámci preventívok od 18 rokov a relatívne často v porovnaní so všeobecným
lekárom. Gynekológ môže skontrolovať všetky očkovania, ale
mal by dbať na to, aby žena vstupovala do tehotnosti po prekonaní varicely alebo ju zaočkuje v predkoncepčnom období dvomi dávkami.
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Nasledujúca tabuľka 1 prehľadne ukazuje indikácie vybratých
vakcín v predkoncepčnom období, počas tehotenstva a v období
laktácie či po skončení tehotenstva.
Z tabuľky 1 vidno, že v tehotnosti sú indikované bez obmedzení dve očkovania – proti chrípke a proti pertussis.
Očkovanie proti chrípke by sa malo vykonávať každý rok pred
nástupom chrípky. Detailnejšie sa problematike očkovania proti
chrípke budeme venovať v jednej kapitole.
V pertussis sa opakovane dostávame na začiatok očkovania,
kde podstatou bolo chrániť malé deti. Vlani sme mali druhú najvyššiu vekovo špecifickú chorobnosť v prvom roku života vo vekovej skupine 0-ročných, tento rok už je najvyššia.
Podobne na tom boli aj vo Veľkej Británii, kde sa rozhodli od
októbra 2012 očkovať tehotné v rámci povinného očkovania. Celej tejto téme sa budeme venovať vo zvláštnej kapitole.
Očkovanie tehotných sa javí ako dobrá cesta v znižovaní chorobnosti pre pertussis a chrípku v populácii a špeciálne u malých
detí.
Súčasný systém očkovania je nastavený na očkovanie
u všeobecného lekára alebo u lekára pre deti a dorast. Pri týchto odbornostiach slovenský zdravotný systém priznáva body za
výkon očkovania. Očkovať môže aj gynekológ, pretože je lekár.
Nevýhodou očkovania tehotných u všeobecného lekára je
možný kontakt s infekčne chorými ľuďmi a navyše tam nie je vytvorený vzťah dôvery, aký má žena ku gynekológovi, ktorý sa stará o narodenie zdravého dieťaťa
Ak sa rozhodne gynekológ očkovať tehotné, netreba žiadne
hlásenie o vykonaní očkovania smerom k regulačným autoritám
či výrobcovi vakcín. Ak sa však vyskytnú vedľajšie účinky očkovania, lekár je povinný nahlásiť ich na regionálny úrad verejného
zdravotníctva a na ŠÚKL.
Záver
Imunizácia tehotných je nový prvok v pohľade na kontrolu
a prevenciu infekčných ochorení. Zatiaľ sú prvé dve ochorenia,
ktoré majú jasnú indikáciu. Špekuluje sa o očkovaní tehotných
proti pneumokokom a meningokokom na prevenciu najťažšieho obdobia, dokiaľ nemá dieťa dostatočne vyvinutý svoj imunitný systém.
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Tabuľka 1. Chýba názov
Vakcína
Hepatitída A
Hepatitída B
HPV
Chrípka IV

(3)

MMR

Meningokoková
Polysachar.
Konjugovaná
Pnumokoková
Polysacharid.

Pred
Počas
tehotnosťou tehotenstva
Áno, ak je
Áno, ak je
indikovaná
indikovaná
Áno, ak je
Áno, ak je
indikovaná
indikovaná
Áno, ak je
Nie, študuje sa
indikovaná
Áno
Áno
Áno, ak je
indikovaná
Potom
4 týždne
neotehotnieť

Nie

ak je
indikovaná

ak je
indikovaná

ak je
indikovaná

dTap

Áno, ak je
indikovaná

T/dT

Áno, ak je
indikovaná

Varicela
Kliešťová
encefalitída(4,5)

Áno, ak je
indikovaná
Potom
4 týždne
neotehotnieť
Áno, ak je
indikovaná

Po pôrode

Typ
vakcíny

Áno, ak je
indikovaná
Áno, ak je indikovaná
Áno, ak je
indikovaná
Áno
Áno, ak je
indikovaná
Ihneď po
pôrode, ak žena
nemá protilátky
proti rubeole

inaktiv.

ak je
indikovaná

inaktiv.
inaktiv.

ak je
ak je
indikovaná
indikovaná
Každá gravidita
Áno, ak
by mala byť
nebola žena
očkovaná,
očkovaná počas
ideálne
tehotenstva
v 27 – 36 G. T.
Áno, ale
Áno, ak je
preferovaná
indikovaná
je dTap

inaktiv.
inaktiv.
inaktiv.

živá

inaktiv.
toxoid/
inaktiv.

toxoid

Nie

Áno, ak je
indikovaná,
očkuj ihneď
po pôrode

živá

Áno, ak je
indikovaná

Áno, ak je
indikovaná

inaktiv.

Ak má očkovať gynekológ tehotné ženy, prvá podmienka
je pochopiť, prečo je potrebné očkovať tehotné, a ženám to
vysvetliť.
Adresa pre korešpondenciu:
MUDr. Miroslav Kotek
Gynekologická ambulancia Gynkomed, spol. s r. o.
Na pasienku 1A, 900 25 Chorvátsky Grob
e- mail: miroslav.kotek@gmail.com

3. CDC. Seasonal flu vaccine in pregnant women http://www.cdc.gov/flu/
protect/vaccine/qa_vacpregnant.htm. Updated November 7, 2013.
4. SPC FSME Immune
5. SPC Encepur
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