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Dukoral (szczepionka przeciw cholerze, inaktywowana, 
doustna) 
Przegląd wiedzy na temat szczepionki Dukoral i uzasadnienie udzielenia 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 

Czym jest szczepionka Dukoral i w jakim celu się ją stosuje 

Dukoral jest szczepionką podawaną doustnie w celu ochrony osób przed cholerą, poważną chorobą 
wywołującą ciężką biegunkę. Szczepionkę stosuje się u osób od 2. roku życia, które mają zamiar 
odwiedzić rejony o wysokim zagrożeniu zakażeniu cholerą. Cholerę wywołują bakterie Vibrio cholerae 
(V. Cholerae), którymi można zarazić się przez zanieczyszczoną żywność lub wodę. 

Szczepionkę Dukoral należy podawać zgodnie z oficjalnymi zaleceniami, uwzględniając miejsca 
występowania cholery oraz ryzyko zachorowania. 

Substancjami czynnymi tej szczepionki są cztery różne inaktywowane szczepy (typy) bakterii V. 
cholerae serotypu O1 oraz część toksyny jednego z tych szczepów. 

Jak stosować szczepionkę Dukoral 

Szczepionka wydawana na receptę. Jest ona dostępna w postaci płynnej mieszaniny w butelce wraz z 
proszkiem w saszetce. Proszek rozpuszcza się w wodzie w celu przygotowania musującego roztworu, a 
następnie płyn szczepionki Dukoral dodaje się do tego roztworu przed podaniem go do wypicia 
pacjentowi. Na jedną godzinę przed przyjęciem i jedną godzinę po przyjęciu szczepionki należy unikać 
spożywania pokarmów, napojów i innych leków. 

U osób dorosłych i dzieci w wieku od sześciu lat szczepionkę Dukoral podaje się w dwóch dawkach, w 
odstępie od jednego do sześciu tygodni. Dzieci w wieku od 2 do 6 lat powinny otrzymać trzy dawki w 
odstępie od jednego do sześciu tygodni pomiędzy dawkami. Cykl szczepień należy zakończyć na co 
najmniej jeden tydzień przed potencjalnym narażeniem na cholerę. Dla podtrzymania ciągłej ochrony 
przed cholerą zaleca się podanie pojedynczej dawki przypominającej po dwóch latach u osób dorosłych 
i dzieci w wieku od 6 lat, a po sześciu miesiącach – u dzieci w wieku od 2 do 6 lat. 

Więcej informacji o sposobie stosowania leku Dukoral znajduje się w ulotce dla pacjenta lub udzieli ich 
lekarz lub farmaceuta. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Jak działa szczepionka Dukoral 

Dukoral jest szczepionką. Szczepionki działają poprzez przygotowywanie układu odpornościowego 
(naturalny mechanizm obronny organizmu) do obrony organizmu przed określonymi chorobami. 
Dukoral zawiera niewielką ilość inaktywowanych (zabitych) bakterii wywołujących cholerę oraz część 
toksyny cholery, określaną jako „podjednostka B”. Gdy osoba otrzymuje szczepionkę, układ 
odpornościowy rozpoznaje w szczepionce zabite bakterie i część toksyny jako obce, a następnie 
wytwarza przeciwko nim przeciwciała. Jeżeli, w późniejszym czasie, bakterie (pochodzące z 
zakażonego pokarmu lub napoju) znajdą się w jelicie zaszczepionej osoby, przeciwciała te będą w 
stanie zapobiec przyłączaniu się bakterii i toksyn do ścian jelita i przechodzeniu do komórek 
organizmu. 

Korzyści ze stosowania szczepionki Dukoral wykazane w badaniach 

Firma przedstawiła dane z opublikowanego piśmiennictwa, a także wyniki trzech badań głównych z 
udziałem blisko 113 000 osób na poparcie stosowania leku Dukoral. We wszystkich trzech badaniach 
szczepionkę Dukoral podawaną w dwóch lub trzech dawkach porównywano z placebo (szczepionka 
pozorowana). Badania były prowadzone na obszarach występowania cholery. Głównym kryterium 
oceny skuteczności była skuteczność ochronna szczepionki, obliczona przez porównanie liczby osób w 
badaniach, u których wystąpiła cholera po otrzymaniu szczepionki Dukoral i po otrzymaniu placebo. 

W pierwszym badaniu udział wzięło 89 000 osób w Bangladeszu, gdzie porównywano szczepionkę 
Dukoral z tą samą szczepionką bez toksyny, a także z działaniem placebo. W badaniu tym szczepionka 
Dukoral była wytwarzana z zastosowaniem toksyny cholery ekstrahowanej z bakterii cholery, a nie 
nowszej, rekombinowanej toksyny. Przez pierwsze sześć miesięcy skuteczność ochronna szczepionki 
Dukoral wynosiła 85%. Czas ochrony wynosił sześć miesięcy u dzieci i dwa lata u osób dorosłych. U 
osób dorosłych wykazano, że dwie dawki szczepionki są tak samo skuteczne jak trzy dawki. 

W pozostałych dwóch badaniach szczepionkę Dukoral (zawierającą rekombinowaną toksynę cholery) 
porównywano z placebo u ponad 22 000 osób w Peru. W pierwszych dwóch badaniach skuteczność 
ochronna szczepionki Dukoral kształtowała się na poziomie 85% przez pierwsze 5 miesięcy. W drugim 
badaniu pacjenci otrzymywali także dawkę przypominającą 10 do 12 miesięcy później. Po podaniu 
dawki przypominającej skuteczność ochronna szczepionki Dukoral w drugim roku obserwacji wynosiła 
61%. 

Firma przedstawiła również dane na temat stosowania szczepionki Dukoral w zapobieganiu ciężkiej 
postaci biegunki występującej u osób podróżujących, wywoływanej przez bakterię określaną jako 
„enterotoksyczna Escherichia coli”. Przedstawione informacje nie wystarczały jednak do potwierdzenia 
zasadności stosowania szczepionki Dukoral w celu zapobiegania biegunce występującej u osób 
podróżujących. 

Ryzyko związane ze stosowaniem szczepionki Dukoral 

Działania niepożądane związane ze stosowaniem szczepionki Dukoral nie są często spotykane, jednak u 
1 na 100 pacjentów występuje: ból głowy, biegunka, ból brzucha, skurcze żołądka, burczenie (gazy) w 
brzuchu lub dyskomfort. 

Szczepionki Dukoral nie wolno podawać osobom z nadwrażliwością (alergią) na substancje czynne lub 
którykolwiek składnik produktu, lub na formaldehyd. Jej podanie należy odłożyć u pacjentów z 
gorączką lub krótkotrwałą chorobą żołądka lub jelit. 

Pełny wykaz działań niepożądanych oraz ograniczeń związanych ze stosowaniem szczepionki Dukoral 
znajduje się w ulotce dla pacjenta. 
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Podstawy dopuszczenia do obrotu szczepionki Dukoral w UE 

Ryzyko zachorowania na cholerę u typowych turystów jest niewielkie, mimo to Europejska Agencja 
Leków uznała, że szczepionka Dukoral może być korzystna dla pewnych grup osób, takich jak 
pracownicy służby zdrowia podczas epidemii cholery czy turyści odwiedzający rejony, gdzie występuje 
cholera. Działania niepożądane związane ze stosowaniem szczepionki Dukoral występują niezbyt często 
i zazwyczaj mają łagodny przebieg. Dlatego też Agencja uznała, że korzyści płynące ze stosowania 
szczepionki Dukoral przewyższają ryzyko i może ona być dopuszczona do stosowania w UE. 

Środki podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego 
stosowania szczepionki Dukoral 

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania szczepionki Dukoral w Charakterystyce 
Produktu Leczniczego i Ulotce dla pacjenta zawarto zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla 
personelu medycznego i pacjentów. 

Tak jak w przypadku wszystkich leków, dane na temat stosowania szczepionki Dukoral są stale 
monitorowane. Zgłaszane działania niepożądane szczepionki Dukoral są starannie oceniane i 
podejmowane są wszystkie czynności konieczne do ochrony pacjentów. 

Inne informacje dotyczące szczepionki Dukoral 

W dniu 28 kwietnia 2004 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla szczepionki Dukoral, 
ważne w całej Unii Europejskiej. 

Dalsze informacje na temat szczepionki Dukoral znajdują się na stronie internetowej Agencji pod 
adresem:  
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/dukoral. 

Data ostatniej aktualizacji: 11.2020. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/dukoral
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