Odra
Odra - rozpowszechniona na całym świecie ostra, wirusowa, bardzo zaraźliwa choroba zakaźna.
Jej zakaźność jest tak duża, że po zetknięciu się z wirusem odry zachoruje > 90 % podatnych
na zakażenie osób. Choroba jest zakażeniem systemowym (uogólnionym), w ok. 30%
przypadków powikłanym zapaleniami jelit, ucha środkowego, płuc, mózgu. Ponad 95 %
zgonów z powodu odry występuje w krajach o niskich dochodach i słabej infrastrukturze
sektora ochrony zdrowia. W roku 1980 przed wprowadzeniem masowych szczepień p/odrze w
wielu krajach świata notowano 2,6 mln zgonów rocznie. WHO szacuje, że w 2008 roku z
powodu odry zmarło na świecie 164 000 osób, było to prawie 450 zgonów dziennie, co godzinę
umierało około 18 osób. Szacuje się, że rocznie na świecie choruje na odrę ok. 20 milionów
osób, a około 10 % spośród nich umiera. W celu zwalczania odry na świecie Światowa
Organizacja Zdrowia stworzyła globalny strategiczny plan eliminacji odry i różyczki.
Założenia światowego programu eliminacji odry i różyczki to:
Wzmocnienie nadzoru lekarsko - epidemiologicznego poprzez:






obowiązkowe zgłaszanie przez lekarza do służb sanitarnych każdego przypadku
podejrzenia odry (w ciągu 24 godzin od podjęcia podejrzenia, że zachorowanie z
wysypką i nieżytem dróg oddechowych może być spowodowane chorobą zakaźną)
rejestrowanie każdego zgłoszonego przypadku podejrzenia odry oraz objęcie nadzorem
epidemiologicznym osoby chorej
przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego w każdym przypadku podejrzenia
odry (w ciągu 48 godzin od zgłoszenia) – wywiad z chorym i lekarzem prowadzącym
wykonywanie badań laboratoryjnych w każdym przypadku podejrzenia odry w celu
potwierdzenia zachorowania

Utrzymywanie wysokiego wskaźnika zaszczepienia populacji dwiema dawkami szczepionki
p/odrze i różyczce, zwiększanie odsetka kobiet w wieku rozrodczym zaszczepionych przeciw
różyczce co skutkuje zmniejszaniem liczby przypadków różyczki wrodzonej na 100 000
żywych urodzeń
Prowadzenie szczepień przeciw odrze zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO),
obejmując ponad 95% populacji dzieci w każdym środowisku, propagowanie szczepień w
populacjach wrażliwych na zachorowania na odrę oraz wiedzy o zaletach ale i możliwym
ryzyku szczepień przeciw odrze i różyczce
Eliminacja rodzimych przypadków odry
Identyfikacja grup osób wrażliwych (nieubezpieczeni, imigranci, grupy etniczne, przeciwnicy
szczepień itp.)
Najważniejsze zadanie dla świata w programie eliminacji odry i różyczki to: trwałe
zmniejszenie śmiertelności z powodu odry o 95% w stosunku do roku 2000, kiedy to na świecie
zarejestrowano 737 000 zgonów.

W Polsce program eliminacji odry jest realizowany przez:
1. Ustawowo obowiązkowe zgłaszanie przez lekarzy do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego każdego przypadku podejrzenia odry (w ciągu 24 godzin od
podjęcia podejrzenia zachorowania).
2. Rejestrowanie każdego zgłoszonego przez lekarza przypadku podejrzenia odry przez
Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz objęcie nadzorem
epidemiologicznym osoby chorej i jej otoczenia
3. Prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego w celu ustalenia okoliczności zakażenia
w każdym przypadku podejrzenia lub zachorowania na odrę – indywidualny raport
(wywiad epidemiologiczny) może być opracowywany przez lekarza i uzupełniany przez
pracownika PSSE lub przygotowywany wyłącznie przez PSSE na podstawie wywiadu
z pacjentem i/lub lekarzem
4. Obowiązkowe wykonywanie badań laboratoryjnych w każdym przypadku podejrzenia
odry w celu potwierdzenia lub wykluczenia zachorowania. Materiał kliniczny od
pacjenta badany jest w Narodowym Laboratorium ds. diagnostyki odry i różyczki, w
Zakładzie Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowym
Zakładzie Higieny w Warszawie.
Instrukcja pobrania materiału klinicznego jest dostępna na stronie internetowej NIZP – PZH
(www.pzh.gov.pl )


Materiał kliniczny do badań serologicznych (surowica krwi) należy pobrać po upływie
7 dni od pojawienia się wysypki, ale najpóźniej do 30 dni od jej początku, ponieważ w
tym czasie p/ciała Ig M osiągają najwyższy poziom

Badanie przeciwciał odrowych w klasie IgM jest bezpłatne.


Materiał kliniczny w celu izolacji wirusa odry (wymaz z gardła, mocz, krew pełna (na
heparynę) należy pobierać w ciągu 1 do 4 dni od wystąpienia wysypki.

Badanie w celu izolacji wirusa jest bezpłatne.









Punkt pobrań materiału klinicznego w kierunku odry znajduje się na parterze budynku
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 24. Godziny pracy
8:00 – 11:00, od poniedziałku do piątku, telefon 22 – 54 – 21 – 221.
Skierowanie na badania może być wystawione przez PSSE lub lekarza, na skierowaniu
należy umieścić informację o podejrzeniu odry oraz dane identyfikujące chorego
U chorych w wieku powyżej 14 r. ż. materiał kliniczny (krew) jest pobierany na miejscu
(NIZP – PZH). Surowicę krwi od pacjentów młodszych należy dostarczyć do
laboratorium do godziny 15:00.
Badania w kierunku odry są wykonywane tylko we wtorki
Wyniki badań są wysyłane do zleceniodawcy (lekarz, PSSE) lub wydawane pacjentowi.
Telefon do punktu wydawania wyników badań 22 – 54 – 21 – 230.
Dodatkowo informacja o dodatnim wyniku badania laboratoryjnego w kierunku odry
jest przesyłana z laboratorium NIZP – PZH do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej (WSSE) w Warszawie

Gromadzone w Wojewódzkich Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych dane o liczbie
zarejestrowanych i potwierdzonych laboratoryjnie przypadków odry są przesyłane do Zakładu

Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
(NIZP – PZH) i publikowane na stronie internetowej www.pzh.gov.pl w zakładce meldunki
epidemiologiczne.
Ponadto za pośrednictwem NIZP – PZH zgromadzone dane przesyłane są do TESSy (The
European Surveillance System) oraz EMMO (European Monthly Measles Monitoring). Na
podstawie tych informacji ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)
opracowuje i udostępnia na stronie internetowej www.ecdc.gov raporty o sytuacji
epidemiologicznej odry w krajach europejskich.
Największą rolę w zapobieganiu odrze odgrywają szczepienia ochronne. Szczepienia przeciw
odrze realizowane w Polsce od 1975 roku doprowadziły do znaczącego zmniejszenia
zapadalności. Wprawdzie zachorowania sporadyczne występują nadal, ale od wielu lat nie
stwierdza się zgonów z powodu tej choroby.
W Polsce od kilku lat nie stosuje się pojedynczych szczepionek p/odrze. Zarejestrowane są
wyłącznie preparaty skojarzone uodparniające przeciwko odrze, śwince i różyczce MMR II
oraz Priorix. Szczepionki te zawierają żywe, atenuowane wirusy odry, różyczki i szczep
świnkowy Jeryl Lynn i są zarejestrowane do uodparniania dzieci powyżej 12 miesiąca życia
oraz bez ograniczeń wiekowych dla dorosłych.
Jako szczepienie podstawowe podaje się jedną dawkę szczepionki. Dawkę przypominającą
stosuje się zarówno u dzieci jak i dorosłych a minimalny odstęp między pierwszą i drugą dawką
szczepionki wynosi 4 tygodnie. Po zastosowaniu zalecanego pełnego dwudawkowego
schematu szczepienia odporność utrzymuje się przez całe życie. Skuteczność szczepionki jest
oceniana na 99%. Szczepienia populacyjne dają efekt odporności środowiskowej.
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