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Po kilkunastu latach od wygaśnięcia w Ameryce Północnej zainteresowania podostrym stwardniającym 
zapaleniem mózgu (subacute sclerosing panencephalitis – SSPE) ukazało się w „Neurology” doniesienie o 
występowaniu nowych przypadków tej choroby. Zachorowania te były poprzedzone dużą epidemią odry, 
która nawiedziła USA w latach 1988–90. Jest to dowodem, że nawet tak rygorystycznie wprowadzone i 
konsekwentnie realizowane, jak to miało miejsce w USA, szczepienia przeciw odrze mogą nie stanowić 
dostatecznego zabezpieczenia przed zjawiskiem, które nazywamy „rokiem epidemicznym”. Jak można się 
było spodziewać, po około dziesięciu latach od tej epidemii pojawiły się zachorowania na SSPE, o istnieniu 
którego wielu lekarzy już zdążyło tam zapomnieć. 

Walka o wyeliminowanie odry, a co się z tym wiąże – również i SSPE, w Polsce rozgrywała się co 
najmniej 10–15 lat później niż w Ameryce. W odniesieniu do tej ostatniej choroby przyniosła ona w końcu 
pełny sukces, choć nie przebiegała bez oporów i trwała z pewnością zbyt długo. Przyczyną kłopotów były 
trudności z pełnym wprowadzeniem szczepień profilaktycznych przeciw odrze. Szczepienia te uznano za 
obowiązkowe w 1975 roku, z wielu danych wynikało jednak, że jeszcze po kilku latach od tej chwili w 
niektórych województwach odsetek dzieci zaszczepionych w przewidzianym wieku 13–14 miesięcy tylko 
nieznacznie przekraczał 50%. Winę za ten stan rzeczy ponosiło nie tylko niewystarczające uświadomienie 
rodziców w sprawach dotyczących zdrowia dzieci, ale i niechętny stosunek części pracowników ochrony 
zdrowia, uważających tę akcję profilaktyczną za niebezpieczną, a nawet grożącą zachorowaniem na SSPE. 
U części dzieci niezaszczepionych w odpowiednim czasie już nie starano się wykonać tego zabiegu 
później. 

Jest więc zrozumiałe, że wielu obecnie pracujących neurologów i pediatrów zetknęło się z chorymi na 
SSPE i pamięta obraz kliniczny oraz metody diagnostyczne stosowane w tej postaci zapalenia mózgu. 
Najmłodsi lekarze znają tę straszną chorobę już tylko z literatury. 

Podstawowy cel szczepień, jakim była eliminacja odry, nie został jednak, w zadowalającym stopniu 
osiągnięty, co zmusiło nasze władze sanitarne do wprowadzenia w 1991 roku drugiego, również 
obowiązkowego szczepienia wszystkich dzieci tuż przed rozpoczęciem nauki w szkole (6. rż.). Trzeba 
dodać, że podobną decyzję podjęto w tym czasie również w kilku innych państwach europejskich, gdzie 
sytuacja epidemiologiczna była podobna do naszej. Wynik tego posunięcia był doskonały: osiągnięto 
wykonawstwo szczepień przekraczające 90%, a zapadalność na odrę zmniejszyła się w Polsce do wartości 
zupełnie znikomych, np. w roku 2001 liczba zachorowań wyniosła tylko 0,09/100 000 osób. W roku ubie-
głym w całym kraju zanotowano jedynie 34 przypadki odry. Przy takiej zapadalności na tę chorobę, 
oznaczającej praktycznie jej eradykację w wielu regionach kraju, pojawienie się nowych przypadków SSPE 
można uznać za niemal nieprawdopodobne. Potwierdza to codzienna praktyka: zapadalność na tę postać 
zapalenia mózgu oceniono w 1999 roku na 0,05/1 000 000 osób (w 1984 roku było to 1,22/1 mln), przy 
czym zdarzające się zachorowania dotyczą teraz głównie osób dorosłych, które nie były w dzieciństwie 
szczepione przeciwko odrze. Bardzo interesująco wyglądają krzywe średniego wieku zachorowań na 
SSPE: w latach 1977–83 szczyt zachorowań wypadał w 8. roku życia, w latach 1987–89 – w 13., a w latach 
1990–92 – w 15. i 22. roku życia.  

Do tego bardzo optymistycznego obrazu obecnej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju należy 
jednak dodać dwie uwagi: 
1. Utrzymanie obecnego stanu wymaga stałego prowadzenia dwukrotnych szczepień obowiązkowych, 

według istniejącego, sprawdzonego kalendarza. 



2. Mimo utrzymywania optymalnej taktyki może również i w Polsce wystąpić opisane 
zjawisko „roku epidemicznego”, które w tak groźnej postaci miało miejsce w latach 
1988––90 w USA. Fenomen ten jest, jak się wydaje, wywoływany gromadzeniem się 
w populacji w ciągu wielu lat coraz większej liczby osób szczególnie wrażliwych na 
zakażenie. Ponieważ eradykacja odry nie obejmuje wszystkich krajów, zawsze może 
się zdarzyć imigracja jednej zakażonej osoby z zewnątrz. Wtedy może dojść do 
zainfekowania nawet większej liczby osób, co można sobie łatwo wyobrazić w przy-
padku odry, która jest niezwykle zaraźliwa. W Polsce może się to zdarzyć w latach 
2007–9, nie musi się jednak stać wydarzeniem na większą skalę. Kończąc ten 
komentarz, chciał bym zwrócić uwagę na wspomnianą przez autorów artykułu, być 
może jedyną skuteczną metodę leczenia chorych na SSPE – podawanie interferonu alfa 
do układu komorowego mózgu. Ten sposób leczenia został wprowadzony na początku 
lat 80. XX wieku w kilku krajach, między innymi w Polsce (w Instytucie Psychiatrii i 
Neurologii), i okazał się skuteczny w niektórych przypadkach (izoprynozynie nie 
przypisywalibyśmy jednak w tej terapii istotnego znaczenia; obserwacja własna). 
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