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CDC w czwartek 15 kwietnia potwierdziło około 5800 przypadków
przełomowego koronawirusa (COVID-19) w USA.
Przełomowy przypadek COVID-19 definiuje się jako osobę, która
ma wykrywalny poziom SARS-CoV-2 – wirusa wywołującego COVID-19
– co najmniej 14 dni po całkowitym zaszczepieniu przeciwko tej
chorobie.
Prawie 400 przełomowych przypadków wymagało leczenia w
szpitalach, a 74 osoby zmarły. Nieco ponad 40 procent zakażeń
dotyczyło osób w wieku 60 lat i starszych, a 65 procent
stanowiły kobiety. Według doniesień około 29 procent zakażeń
spowodowanych
przełomem
szczepionkowym
przebiegało
bezobjawowo. Liczby dotyczą przypadków do 13 kwietnia.
Dyrektor CDC Rochelle Walensky powiedziała podczas
przesłuchania w Kongresie w czwartek, że badane są przyczyny
przełomowych przypadków. „Niektóre z tych przełomów to
oczywiście niepowodzenie odpowiedzi immunologicznej u
gospodarza. A niektóre z nich, które nas martwią, mogą być
związane z wariantem, który jest w obiegu. Więc patrzymy na
oba – powiedziała.
CDC monitoruje zgłoszone przypadki „w celu grupowania według

danych demograficznych pacjentów, lokalizacji geograficznej,
czasu od szczepienia, typu szczepionki lub numeru serii oraz
linii SARS-CoV-2”. Stworzyli krajową bazę danych o
przełomowych szczepionkach COVID-19, w której stanowe wydziały
zdrowia mogą wprowadzać, przechowywać i zarządzać danymi
dotyczącymi przypadków w swoim regionie.
Tam, gdzie to możliwe, próbki układu oddechowego, które dały
wynik pozytywny na obecność COVID-19, zostaną pobrane do
sekwencjonowania genomowego „w celu zidentyfikowania linii
wirusa, która spowodowała zakażenie”.

Pozytywny wynik mniej niż dwa tygodnie po pełnym
zaszczepieniu nie jest przypadkiem przełomowym
Liczba przypadków zidentyfikowanych przez CDC nie obejmuje
osób, które zachorowały na COVID-19 w mniej niż dwa tygodnie
po ostatniej dawce. Znacznik dwóch tygodni jest ważny,
powiedział ekspert ds. chorób zakaźnych dr Amesh Adalja,
starszy naukowiec w Johns Hopkins Center for Health Security.
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wystarczająco dużo czasu na wytworzenie przeciwciał przeciwko
SARS-CoV-2. Wcześniej osoba niekoniecznie będzie miała
zbudowaną odporność potrzebną do zwalczania infekcji. Według
dr Adalji przypadki, które miały miejsce przed upływem dwóch
tygodni, nie są uważane za przypadki przełomowe.
Dr Adalja zauważył również, że potrzebne są dalsze badania,
aby określić, czy za przełomowymi przypadkami stoją wysoce
zakaźne warianty wirusa. „Konieczne jest zbadanie przełomowych
przypadków, aby zrozumieć ich nasilenie, zaraźliwość i jaką
rolę odgrywają” – powiedział dr Adalja.
Ponad 78 milionów ludzi zostało w pełni zaszczepionych
przeciwko COVID-19 w USA od 15 kwietnia.
„Do tej pory nie zidentyfikowano nieoczekiwanych wzorców w
przypadku
cech
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szczepionek”, powiedziało CDC w oświadczeniu. „Szczepionki
COVID-19 są skuteczne i są kluczowym narzędziem do opanowania
pandemii”.
Ale CDC przyznał, że „będzie tysiące przełomowych przypadków
poszczepionkowych, mimo że szczepionka działa zgodnie z
oczekiwaniami”.
Dr William Schaffner, specjalista od chorób zakaźnych i
profesor w Vanderbilt University School of Medicine, zgodził
się z CDC. „Te szczepionki, których używamy, są wspaniałe, ale
nie są doskonałe” – powiedział. „W najlepszym przypadku są
skuteczne w 95% w zapobieganiu poważnym chorobom, ale mogą
wystąpić drobne choroby”.
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COVID-19 firmy Pfizer jest skuteczna w 95% w zapobieganiu
infekcjom. W badaniu klinicznym wykazano, że Moderna jest
skuteczna w 94,1%, podczas gdy Johnson & Johnson była
skuteczna w 66,9%. Tylko szczepionka Johnson & Johnson, która
otrzymała zezwolenie na stosowanie w nagłych wypadkach od FDA
27 lutego, została przetestowana, gdy krążą warianty.
Wartości procentowe oparto na wynikach otrzymanych od osób dwa
tygodnie po ostatnim szczepieniu.
Dr Anthony Fauci, szef National Institute of Allergy and
Infectious Diseases, stwierdził w zeszłym tygodniu, że
przełomowe przypadki nie są powodem do niepokoju.
„Myślę, że ważne jest, aby przyjrzeć się mianownikowi osób
zaszczepionych. Ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że liczba
przełomowych przypadków wcale nie jest niezgodna z ponad 90procentową skutecznością szczepionki”- powiedział. „Więc nie
sądzę, żeby trzeba było martwić się jakąkolwiek zmianą lub
zmianą w skuteczności szczepionki”.

Potrzeba więcej informacji do wyciągnięcia
wniosków z przełomowych przypadków
Odsetek przełomów szczepionkowych w populacji zależy od wielu
czynników, w tym skuteczności szczepionki, ilości krążącego
wirusa i czasu od zaszczepienia, według Natalie Dean, profesor
biostatystyki na University of Florida.
„Uwielbiam widzieć małe liczby tak samo jak każdy, ale wiem,
że takich liczb nie można bezpośrednio interpretować jako
miary skuteczności szczepionki (chociaż mam przeczucie, że tak
będzie). Możemy je interpretować tylko na tle odsetka osób
niezaszczepionych ”- napisała Dean na Twitterze.
„Podobnie, większość przełomów nastąpiła u starszych osób”,
ponieważ szczepionka jest mniej skuteczna u osób
starszych. Większość szczepień (i najdłuższy okres obserwacji)
przeprowadzono u osób starszych. Ponownie potrzebujemy więcej
informacji do zinterpretowania”.
Stany zaczęły zgłaszać liczby osób, które zaraziły się pomimo
pełnych szczepień w zeszłym miesiącu. (Powiązane: Szczepionka
JEST pandemią: 80% zakonnic zaszczepionych w klasztorze
Kentucky dwa dni później uzyskało pozytywny wynik na
koronawirusa. )
Epidemiolodzy w stanie Waszyngton zidentyfikowali 217
przełomowych przypadków, z których pięć zmarło. W stanie
Michigan na 31 marca odnotowano 246 przełomowych przypadków.
Trzech z tych pacjentów zmarło. Teksas, Karolina Południowa i
Oregon to między innymi stany, które zgłosiły ponad 100
przypadków wśród mieszkańców.
„Znalezienie dowodów na przełomowe przypadki poszczepionkowe
przypomina nam, że nawet jeśli zostałeś zaszczepiony, nadal
musisz nosić maskę, zachowywać dystans społeczny i myć ręce,
aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19 na inne osoby,
które nie zostały zaszczepione” – stwierdza Waszyngton
Sekretarz zdrowia Umair Shah powiedział w oświadczeniu.
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