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ZACHOROWANIA NA WINKÊ  NADAL AKTUALNY PROBLEM
EPIDEMIOLOGICZNY W POLSCE
Klinika Obserwacyjno-Zakana Dzieci Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
Kierownik: El¿bieta O³dak
W pracy omówiono obraz kliniczny i powik³ania nagminnego zapalenia przyusznic. Scharakteryzowano aktualn¹ sytuacjê epidemiologiczn¹
winki w Polsce i na wiecie. Podano informacje o stosowanych szczepionkach przeciwko wince z uwzglêdnieniem ich skutecznoci i bezpieczeñstwa i ich usytuowania w obowi¹zuj¹cym aktualnie programie szczepieñ ochronnych.
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winka jest ostr¹ wirusow¹ chorob¹ zakan¹ wieku dzieciêcego, której g³ówn¹ manifestacj¹ kliniczn¹ jest bolesne powiêkszenie linianek przyusznych.
Czynnikiem wywo³uj¹cym winkê jest RNA  paramyksowirus, zaka¿aj¹cy wy³¹cznie
ludzi. Wirus winki ma kszta³t kuli o rednicy oko³o 200 nm. Nukleokapsyd zawieraj¹cy
zwiniêt¹ spiralnie niæ RNA otoczony jest b³on¹ lipidow¹ pochodz¹c¹ od gospodarza. Zjadliwoæ wirusa uzale¿niona jest od obecnoci dwóch glikoprotein powierzchniowych 
hemaglutyniny-neuraminidazy (HN) i bia³ka wi¹¿¹cego (1). Bia³ka te indukuj¹ odpowied
immunologiczn¹ ustroju, co jest wykorzystywane m.in. w diagnostyce laboratoryjnej (test
CFT) (2). Poznano równie¿ pozosta³e cztery bia³ka strukturalne  zlokalizowane wewn¹trz
wirionu, o mniejszym znaczeniu w stymulowaniu odpowiedzi immunologicznej (1). Wirus jest wra¿liwy na wysok¹ temperaturê i promieniowanie UV.
PATOGENEZA I OBRAZ KLINICZNY WINKI
Wirus winki dostaje siê do organizmu drog¹ kropelkow¹ i umiejscawia siê w komórkach nab³onka górnych dróg oddechowych. Tu odbywa siê pierwsza replikacja wirusa.
Szybko rozprzestrzenia siê w okolicznych wêz³ach ch³onnych, dochodzi wówczas do wiremii, podczas której wirus dociera m.in. do linianek, orodkowego uk³adu nerwowego,
j¹der i naj¹drzy, trzustki, jajników  w tej fazie wystêpuj¹ objawy kliniczne zaka¿enia.
Wirus namna¿a siê w narz¹dach docelowych, co prowadzi do powtórnej wiremii w kilka
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dni po wyst¹pieniu objawów chorobowych (1). Okres wylêgania wynosi rednio 14-21
dni. Zaraliwoæ zaczyna siê 2-6 dni przed i trwa do 9 dni po wyst¹pieniu obrzêku linianek (2).
Oko³o 1/3 zachorowañ przebiega bezobjawowo (3). Zaka¿enie bezobjawowe czêciej
spotyka siê u doros³ych ni¿ u dzieci (4). U chorych o typowym obrazie klinicznym rednio
2-3 tygodnie po zaka¿eniu stwierdza siê obustronne zapalenie linianek przyusznych. Zapalenie linianek mo¿e byæ poprzedzone (w ci¹gu 24 h) gor¹czk¹, bólem g³owy, z³ym samopoczuciem, bólami miêni, utrat¹ ³aknienia, przy czym u ma³ych dzieci okres zwiastunów mo¿e nie wystêpowaæ.
Zapalenie linianek wystêpuje z równ¹ czêstoci¹ u obu p³ci (5). Typowo obrzêk linianki przyusznej rozpoczyna siê po jednej stronie, rozwija siê w ci¹gu kilkunastu godzin,
szczyt swój osi¹ga w 2-3 dobie. Zwykle w 24-48 h od pojawienia siê obrzêku po jednej
stronie powstaje obrzmienie drugiej linianki, czasem wystêpuje jednoczenie po obu stronach i ustêpuje w ci¹gu 7-9 dni. Obrzêk nie przekracza granicy k¹ta ¿uchwy. Okolica linianki jest ucieplona i tkliwa, ale nie obserwuje siê zaczerwienienia lub ropienia. W czasie
badania jamy ustnej stwierdza siê czêsto zaczerwienienie i obrzêk ujcia przewodu liniankowego (przewód Stenona). Jest ono wyniesione nad powierzchniê, przekrwione, czasem
otoczone drobnymi wybroczynami. Wydzielanie liny jest zwykle zmniejszone. Czêstym
objawem dodatkowym jest nadwra¿liwoæ na kwany smak.
Stan ogólny chorego przewa¿nie pozostaje doæ dobry. Dzieci choruj¹ l¿ej ni¿ doroli.
Choroba trwa 7-9 dni, ma charakter ³agodny. Powik³ania zwykle wystêpuj¹ do 14 dnia
choroby (6).
Bior¹c pod uwagê patogenezê choroby, obraz kliniczny winki nale¿a³oby rozpatrywaæ ca³ociowo wraz z powik³aniami, traktuj¹c je raczej jako spektrum kliniczne choroby
ni¿ jako w³aciwe powik³ania.
Najczêstszym powik³aniem winki jest zapalenie j¹der, które mo¿e byæ odosobnione
lub poprzedzaæ obrzêk przyusznic. Najczêciej jednak pojawia siê w 7-10 dobie winki
u 25% ch³opców w wieku pokwitania lub póniejszym. Mo¿e byæ jedno- lub obustronne.
Cechuje je silny ból promieniuj¹cy do krocza i lêdwi, nasilaj¹cy siê przy najl¿ejszym
dotyku. J¹dro jest powiêkszone, czasem zajête jest naj¹drze, wystêpuje obrzêk i zaczerwienienie moszny. We krwi stwierdza siê leukocytozê z przewag¹ form wieloj¹drzastych.
Objawom miejscowym towarzyszy gor¹czka (6). Obrzêk ustêpuje zwykle w ci¹gu tygodnia, ale tkliwoæ tej okolicy mo¿e siê utrzymywaæ d³u¿ej (3). Kontrowersyjne jest wystêpowanie niep³odnoci po tym powik³aniu, które zdarza siê rzadko (8). Czêciej dochodzi
do jednostronnej atrofii j¹dra (3). Zapalenie j¹dra w przebiegu winki mo¿e byæ równie¿
czynnikiem ryzyka raka j¹dra w przysz³oci (10).
Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (azomr) rozwija siê u 10-15% chorych na winkê. Dotyczy g³ównie p³ci mêskiej (stosunek liczby ch³opców do dziewcz¹t,
u których manifestuje siê to powik³anie wynosi 3:1) (5). Azomr mo¿e poprzedzaæ o 1-7 dni
obrzmienie linianek lub wystêpowaæ bez ich powiêkszenia. Najczêciej rozwija siê w 5-7
dobie od obrzêku linianek (11). Wród objawów podmiotowych dominuj¹ silne bóle g³owy, nudnoci, wymioty, gor¹czka. W badaniu przedmiotowym stwierdza siê objawy oponowe. W p³ynie mózgowo-rdzeniowym stwierdza siê pleocytozê, rednio 500-1000 komórek w 1 cm3, z wyran¹ przewag¹ limfocytów, miernie lub nieznacznie podwy¿szone stê¿enie bia³ka, prawid³owe stê¿enie glukozy i chlorków. Przebieg azomr jest ³agodny. Ostre
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objawy ustêpuj¹ w ci¹gu kilku dni, a zmiany w p³ynie mózgowo-rdzeniowym utrzymuj¹
siê zwykle 10-14 dni (11).
Bardzo rzadko zdarza siê zapalenie mózgu z zaburzeniami wiadomoci i drgawkami,
o powa¿nym rokowaniu  miertelnoæ 1,4 % (5).
W przypadku zapalenia mó¿d¿ku wystêpuj¹ zawroty g³owy, zaburzenia równowagi,
objawy mó¿d¿kowe w badaniu neurologicznym. Objawy chorobowe wówczas ustêpuj¹
wolniej, zmiany zapalne utrzymuj¹ siê d³u¿ej ni¿ u innych chorych tej grupy (11).
Z innych powik³añ neurologicznych mo¿liwe jest tak¿e zapalenie nerwu twarzowego,
zespó³ GuillainBarre, poprzeczne zapalenie rdzenia, zapalenie nerwu wzrokowego, zapalenie nerwu s³uchowego (11).
Nastêpstwem zapalenia n. VIII jest jedno- lub obustronna trwa³a utrata s³uchu, która
wystêpuje w 4-5 dniu po infekcji u 4% dzieci (12).
Zapalenie trzustki wystêpuje u 4% chorych. Objawia siê bólami brzucha, nudnociami, uporczywymi wymiotami z gor¹czk¹, bolesnoci¹ palpacyjn¹ w ródbrzuszu i lewym
pod¿ebrzu, któremu mo¿e towarzyszyæ obrona miêniowa. W badaniach laboratoryjnych
stwierdza siê podwy¿szon¹ aktywnoæ amylazy i lipazy w surowicy oraz hiperglikemiê.
Wystêpuje najczêciej miêdzy 6 a 8 dniem od pojawienia siê obrzêku linianek i utrzymuje
siê przez 7-10 dni. Wyj¹tkowo jako nastêpstwo wystêpuje cukrzyca (10).
W przebiegu winki mog¹ byæ równie¿ zajête procesem chorobowym linianki podjêzykowe, pod¿uchwowe, gruczo³y ³zowe (dacryoadenitis acuta) (6).
Z innych rzadkich powik³añ winki nale¿y wymieniæ: zapalenie tarczycy, sutków, jajników, rogówki, naczyniówki, zapalenie miênia sercowego, zapalenie w¹troby, skaza krwotoczna w nastêpstwie trombocytopenii, ródmi¹¿szowe zapalenie p³uc oraz k³êbuszkowe
zapalenie nerek (6).
Krótkotrwa³e, przemijaj¹ce zmiany w zapisie EKG obejmuj¹ obni¿enie odcinka ST,
odwrócenie lub uniesienie za³amka T. Wystêpuj¹ prawie wy³¹cznie u pacjentów z przywinkowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych (10).
Niewielkiego stopnia zaburzenia czynnoci nerek objawiaj¹ siê wzrostem stê¿enia
mocznika i kreatyniny w surowicy. W badaniu moczu stwierdza siê bia³komocz i erytrocyturiê, obecnoæ cia³ ketonowych, a w osadzie wa³eczki. Nieprawid³owe wyniki badañ laboratoryjnych utrzymuj¹ siê zwykle 2-3 dni i ulegaj¹ normalizacji samoistnie (7,10).
Przebycie zaka¿enia w I trymestrze ci¹¿y czêsto prowadzi do poronienia w oko³o 27%
przypadków, nie opisywano jednak wad wrodzonych u p³odu (4,5).
Jednorazowe przebycie choroby pozostawia trwa³¹ odpornoæ. Opisywane s¹ nawroty
zachorowañ, które wystêpuj¹ w 10-21 dniu choroby (6,8).
miertelnoæ w przypadku winki jest ma³a  oko³o 1,4% i dotyczy g³ównie pacjentów
w wieku powy¿ej 19 lat, u których wyst¹pi³o zapalenie mózgu w przebiegu nagminnego
zapalenia przyusznic (3).
DZIA£ANIA PROFILAKTYCZNE NA WIECIE I W POLSCE
Najskuteczniejsz¹ metod¹ zapobiegania zachorowaniom na winkê jest uodpornienie
populacji drog¹ szczepieñ ochronnych. Szczepionki przeciwko wince stosowane dotychczas ró¿ni¹ siê skutecznoci¹ i bezpieczeñstwem. W ich produkcji u¿ywano nastêpuj¹cych
szczepów wirusa winki:
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l szczep Jeryll Lynn  zarejestrowany w USA w 1967 roku i rutynowo stosowany od
1977 roku, powodowa³ serokonwersjê u 80-100% osób szczepionych (13). Szczep ten jest
szczepem bezpiecznym, ma³o reaktogennym, wywo³uj¹cym podklinicznie przebiegaj¹ce
zaka¿enie, które nie przenosi siê na podatne osoby z kontaktu,
l szczep RIT  jeden ze szczepów wchodz¹cych w sk³ad szczepu Jeryll Lynn, 95,5%
serokonwersja,
l szczep Urabe AM9  powodowa³ serokonwersjê u 92-100% szczepionych. Z uwagi
na czêste wystêpowanie poszczepiennego aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych zosta³ w niektórych krajach wycofany (14),
l szczep Leningrad 3  stosowany w Zwi¹zku Radzieckim, powodowa³ serokonwersjê
u 89-98%,
l szczep L-Zagreb wywodz¹cy siê ze szczepu Leningrad 3, stosowany m.in. w Chorwacji i Indiach daj¹cy 87-100% serokonwersjê (14),
l szczep Rubini  zarejestrowany w Szwajcarii w 1985 roku z uwagi na wyzwalanie
ni¿szej seroknwersji i w zwi¹zku z tym ni¿szy odsetek osób chronionych w porównaniu do
szczepów Urabe AM9 i Jeryll Lynn, nie jest zalecany przez WHO w narodowych programach szczepieñ (14),
l szczepy Hoshino, Torii, NKM-46  rzadziej stosowane, o cechach zbli¿onych do
Urabe AM9.
Po szczepieniu przeciwko wince stwierdza siê najczêciej ³agodne odczyny poszczepienne. Miejscowy odczyn to ból i obrzêk w miejscu iniekcji. Z ogólnych odczynów mo¿liwe jest wyst¹pienie gor¹czki, wysypki, ma³op³ytkowoci, bólu stawów (4).
Powa¿niejszym powik³aniem po szczepieniu przeciwko wince jest zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, zw³aszcza po podaniu szczepionek zawieraj¹cych szczep Urabe
AM9, Lenigrad 3 lub L-Zagreb (5,15). Wystêpowa³o ono rednio 2-3 tygodnie po szczepieniu. Mia³o ³agodny przebieg , ustêpowa³o w ci¹gu tygodnia (15). Wed³ug danych WHO
odczyn ten wystêpuje z czêstoci¹ 1 na 4000 szczepionych szczepionk¹ zawieraj¹c¹ szczep
Urabe AM9 (dla porównania po przebyciu winki czêstoæ azomr wynosi 1 do 400 przypadków) (14). W zwi¹zku z tym w wielu krajach wycofano szczepionkê ze szczepem
Urabe AM9 (16).
Szczepienie przeciwko wince wykonywane jest w schemacie jedno- lub dwudawkowym, w zale¿noci od programu szczepieñ obowi¹zuj¹cego w danym pañstwie.
Do 2003 roku szczepienie przeciwko wince by³o w³¹czone do kalendarza szczepieñ
w 107 krajach na wiecie (17).
Dla przyk³adu w USA pierwsz¹ dawkê szczepionki podaje siê w wieku 12-15 miesiêcy, ale nie wczeniej ni¿ w dniu pierwszych urodzin, drug¹ dawkê skojarzonej szczepionki
nale¿y podaæ dziecku w wieku 4-6 lat, czyli przed rozpoczêciem przedszkola lub I klasy
szko³y podstawowej. Najwiêksz¹ korzyci¹ z podania drugiej dawki szczepienia jest zmniejszenie odsetka osób podatnych na zaka¿enie po pierwszym szczepieniu, u których pierwsza dawka szczepionki nie wywo³a³a po¿¹danej odpowiedzi immunologicznej (4).
W Wielkiej Brytanii od 1988 roku szczepiono wszystkie dzieci w wieku 12-15 miesiêcy jedn¹ dawk¹ szczepionki MMR, a nastêpnie od 1997 roku w³¹czono drug¹ dawkê szczepionki dzieciom w wieku 4 lat (7).
W Finlandii od 1982 roku obowi¹zuje szczepienie 2 dawkami szczepionki MMR
w wieku 14-18 miesiêcy i w 6 roku ¿ycia.
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Równie¿ w Szwecji od 1982 roku obowi¹zuje dwudawkowy program szczepienia przeciwko wince (7).
W Polsce do wrzenia 2003 roku szczepienie przeciwko wince by³o szczepieniem
zalecanym, nieobowi¹zkowym. W latach 1995-2001 stosowano szczepionki ze szczepem
Jeryll Lynn, Urabe AM9, RIT 4385 (MMR, Mumpsvax, Trimovax ROR, Priorix) uzyskuj¹c stopniowy wzrost odsetka zaszczepionych z 1,9% do 26,6% (14). W 2003 roku szczepienie przeciwko wince znalaz³o swoje miejsce w obowi¹zkowym kalendarzu szczepieñ.
Mia³o byæ wykonywane monowalentn¹ szczepionk¹ w 13-14 miesi¹cu ¿ycia lub w jej miejsce
mo¿na by³o podaæ potrójn¹ szczepionkê przeciwko odrze, wince i ró¿yczce w ramach
szczepieñ zalecanych. Zgodnie z kalendarzem szczepieñ obowi¹zuj¹cym w 2005 roku szczepienie podstawowe przeciwko wince wykonuje siê u¿ywaj¹c skojarzonej szczepionki przeciwko odrze wince i ró¿yczce. Szczepienie przypominaj¹ce w 7 roku ¿ycia wykonuje siê
w ramach szczepieñ zalecanych. W naszym kraju rekomendowane s¹ szczepionki zawieraj¹ce szczepy wirusa: Jeryll Lynn i RIT 4385.
WHO zaleca szczepionkê MMR  zawieraj¹c¹ atenuowane szczepy ¿ywego wirusa
odry, ró¿yczki i szczep winkowy Jeryll Lynn.
EPIDEMIOLOGIA ZACHOROWAÑ NA WINKÊ W POLSCE I NA WIECIE
W ODNIESIENIU DO DZIA£AÑ PROFILAKTYCZNYCH
W Polsce na winkê choruj¹ g³ównie dzieci. Szczyt zachorowañ przypada w wieku
5-9 lat (18) (ryc.1). Zachorowania do 2 roku ¿ycia s¹ rzadkie. Niemowlêta do 7-10 miesi¹ca ¿ycia s¹ zwykle odporne, jeli matka chorowa³a na winkê. Bardzo rzadko zdarzaj¹ siê
zachorowania noworodków i starców. Nasilenie zachorowañ wystêpuje w miesi¹cach zimowych do marca. Ch³opcy choruj¹ równie czêsto jak dziewczêta.
Polska, obok Francji, W³och i Rumunii nale¿y do krajów o wysokiej zapadalnoci na
winkê, wahaj¹cej siê w granicach od 50 do 560 przypadków na 100 000 mieszkañców
(18,19). W naszym kraju w ostatnim dziesiêcioleciu (1990-2000) rejestrowano 60 000220 000 zachorowañ rocznie, zapadalnoæ waha³a siê od 155 do 581 na 100 000 mieszkañców. Nasilenia epidemiczne przypada³y na 1986, 1990, 1994, 1998 r. w cyklu co 4 lata

Ryc. 1.
Fig. 1.

winka w Polsce. Rozk³ad procentowy wg wieku
Mumps in Poland. Percentage in age groups
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winka w Polsce w latach 1991-2004. Zapadalnoæ na 100 000 mieszkañców
Mumps In Poland In 1991-2004. Incidence per 100 000 population

(8,14,18). Ostatni szczyt zachorowañ na winkê przypada³ w naszym kraju na rok 2004
(ryc. 2).
W Polsce na winkê czêciej choruj¹ dzieci ze rodowiska wiejskiego (zapadalnoæ
441,9/100 tys.) ni¿ w miastach (zapadalnoæ 299,1/100 tys.), przy czym w ma³ych miastach (do 20 tys. mieszkañców) zapadalnoæ na winkê jest zbli¿ona do zapadalnoci na
wsi (440/100 tys.), natomiast w miastach licz¹cych powy¿ej 100 tys. mieszkañców jest a¿
2,5 razy mniejsza (165/100 tys.) (18).
Wysoka zapadalnoæ na winkê w naszym kraju koreluje z niskim stanem uodpornienia populacji dzieciêcej. W 2003 roku w grupie dzieci w wieku od 1 do 4 lat a¿ 73,4%
dzieci nie posiada³o przeciwcia³ przeciwko wince. W przedziale wieku od 5 do 9 lat by³o
48,5% nieuodpornionych, a wród dzieci od 10 do 14 lat  16,9%. Odsetek osób uodpornionych na winkê w wieku powy¿ej 15 r.¿. wynosi³ 85%, a po 30 r.¿. powy¿ej 90% (19).
Wiêkszoæ osób posiadaj¹cych odpornoæ przeciwko wince, naby³a j¹ w sposób naturalny.
Na uwagê jednak zas³uguje fakt, i¿ od 1995 r. odsetek dzieci zaszczepionych na winkê stale ronie (19, 20) (ryc. 3). Wp³ynê³o to na zmniejszenie procentowego udzia³u zachorowañ dzieci w wieku poni¿ej 9 lat oraz wzrost zachorowañ w starszych grupach wiekowych (21).
W krajach, gdzie nie stosuje siê szczepionki przeciwko wince notuje siê wysok¹ zapadalnoæ ze zwy¿kami epidemicznymi co 2-5 lat, a najczêciej choruj¹ dzieci w wieku
5-9 lat (dzieci poni¿ej 15 r. ¿ycia stanowi¹ 85%) (5,7).
Na wiecie, w okresie przed wprowadzeniem szczepionki winka by³a czêsto wystêpuj¹c¹ chorob¹ zakan¹  rocznie notowano > 100 zachorowañ na 100 tys. mieszkañców (7).
Po wprowadzeniu w wielu krajach szczepionki sytuacja epidemiologiczna na wiecie uleg³a du¿emu zró¿nicowaniu. Zaobserwowano znaczny spadek zachorowañ. Dla przyk³adu
w USA po wprowadzeniu w 1967 roku atenuowanej szczepionki i rutynowym jej stosowa-
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Stan zaszczepienia przeciwko wince w Polsce w 2004 roku. Odsetek dzieci zaszczepionych
w wieku 2-12 lat
Situation for mumps vaccination in Poland in 2004. Percentage of vaccinated children aged
2-12 years

niu od 1977 r., stwierdzono w 1995 r. 906 zachorowañ, czyli o 99% mniej ni¿ w roku 1968
(185 691 zachorowañ) (4). Na uwagê zas³uguje te¿ fakt, i¿ w Finlandii, w wyniku masowych szczepieñ  w tym od 1982 r. szczepionk¹ przeciwko odrze, wince i ró¿yczce 
uzyskano eliminacjê odry, winki i ró¿yczki z populacji dzieciêcej (22). Ca³kowicie wyeliminowano przypadki zapalenia mózgu na tle winki (7).
W krajach skandynawskich, gdzie obowi¹zuje dwudawkowy system szczepienia przeciwko wince, w okresie 1977-79 (przed wprowadzeniem szczepienia) zapadalnoæ na
winkê (na 100 tys. mieszkañców) wynosi³a odpowiednio: w Danii  726, w Finlandii 
223, w Norwegii  371, w Szwecji  435. Po wprowadzeniu szczepienia, rozpatruj¹c okres
1993  95, zanotowano ponad 99% spadek zachorowañ  najwiêkszy w Szwecji i Finlandii
(zapadalnoæ <1/100 tys. mieszkañców), nastêpnie w Danii (1/100 tys. mieszkañców)
i Norwegii (11/100 tys. mieszkañców).
W innych krajach europejskich, gdzie stosowano system szczepienia jednodawkowy,
w okresie przed wprowadzeniem szczepienia przeciwko wince (1983-85) oraz po jego
wprowadzeniu (1993-95) zapadalnoæ (na 100 tys. mieszkañców) kszta³towa³a siê odpowiednio: w Wlk.Brytanii 40/5, w Izraelu 102/10, w Chorwacji 101/12, na £otwie 141/3,
uzyskuj¹c spadek zachorowañ powy¿ej 88%.
Celem osi¹gniêcia odpornoci zbiorowiskowej zaleca siê zintensyfikowanie szczepieñ.
Odsetek dzieci zaszczepionych powinien wynosiæ co najmniej 80%.
W populacjach szczepionych przesuwa siê wiek choruj¹cych na okres m³odzieñczy
i doros³y (8).
Niepe³na realizacja szczepieñ w okresie dzieciêcym mo¿e spowodowaæ epidemiczny
wzrost zachorowañ wród m³odzie¿y i doros³ych. Przyk³adem mo¿e byæ wzrost zachoro-
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wañ na winkê w Wielkiej Brytanii w roku 2000, gdzie zanotowano 200 przypadków winki, podczas gdy od 1990 r. iloæ przypadków winki rocznie nie przekracza³a 20. Ponad
90% stanowili pacjenci w wieku poni¿ej 20 lat  g³ównie od 10 do 14 r.¿.. Wiêkszoæ
(68%) otrzyma³a jedn¹ (49,5%) lub dwie (18,5%) dawki szczepionki MMR, a osoby powy¿ej 20 r.¿. nie by³y szczepione w ogóle. Zatem mo¿na przewidzieæ epidemiczny wzrost
zachorowañ wród m³odzie¿y oraz m³odych doros³ych, poniewa¿ otrzymali oni tylko jedn¹
dawkê szczepionki przeciwko wince lub wcale nie byli szczepieni (23). Wprowadzenie
w niektórych stanach USA przepisu o obowi¹zkowym szczepieniu wszystkich uczniów i
studentów przed rozpoczêciem nauki w szkole przyczyni³o siê do zmniejszenia zachorowalnoci na winkê bardziej ni¿ jakiekolwiek inne metody (4).
Reasumuj¹c, w Polsce do 2003 roku oko³o 75 % dzieci w wieku 1-4 lat nie posiada³o
odpornoci przeciwko wince. Wobec powy¿szego konieczne by³o wprowadzenie obowi¹zkowego szczepienia przeciwko wince u dzieci po pierwszym roku ¿ycia. Jednak niepe³na realizacja szczepieñ w okresie dzieciêcym mo¿e spowodowaæ epidemiczny wzrost
zachorowañ wród m³odzie¿y i doros³ych. W takiej sytuacji nale¿a³oby rozwa¿yæ koniecznoæ szczepienia równie¿ osób doros³ych.
M Pogorzelska, E O³dak, A Sulik
MUMPS  STILL ACTUAL EPIDEMIOLOGICAL PROBLEM IN POLAND
SUMMARY
Mumps is a viral infection primarily affecting the salivary glands. Although disease is usually
mild about 10-15% of patients can develop aseptic meningitis. Rare but more serious complication
is encephalitis, which can result in death. Orchitis, pancreatitis, deafness are other complications of
mumps. In the countries where there is no vaccination for mumps, its incidence remains high, usually >100 per 100 000 population with epidemic peaks every 2-5 years. Peak incidence is found
among children 5-9 years of age. The mumps morbidity in Poland is in the range 50  560 per
100 000 population. Up to 2003, 107 countries reported using mumps vaccine in their national
immunization programmes. Countries that have achieved high coverage have shown rapid decline
in mumps morbidity (for a one-dose schedule ³80%, for two-dose schedule ³97%). This review
analyses the clinical manifestation, epidemiology of mumps as well as immunogenicity, effectiveness and safety of different types of mumps vaccines. It also provides information about epidemiological situation for mumps in Poland in the context of national mumps immunization programmme. There is low seroprevalence among the children population in Poland  up to 2003, about 75%
children population in the 1 to 4 age group was seronegative for mumps. The childhood mumps
vaccination should aim at an 80% coverage rate, or more. An insufficient childhood vaccination
coverage may result in an epidemiological shift in the incidence of mumps to older age groups. If
a large proportion of the population remains seronegative for mumps, vaccination of adults should
be also considered.
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