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Kiedy do organizmu wnika wirus  
lub bakteria, a układ odpornościowy  

nie potrafi ich zwalczyć, dochodzi  
do wystąpienia choroby zakaźnej.

Wtedy właśnie zaczynamy chorować,  
a z czasem możemy też roznosić  

mikroby, zakażając kolejne osoby  
w naszym otoczeniu.

 Aaa!
Nie bij 
mnie!

Szczepionka zawiera słabszą wersję wirusa 
(albo bakterii), która zostaje wprowadzona  
do organizmu, aby przeciwciała nauczyły  

się łatwo zwalczać wroga…

Słabiutki 
jesteś!

Dzięki temu, kiedy do organizmu wniknie  
pełnowymiarowy wirus, system obronny  
jest gotów go powstrzymać i uchronić  

nas przed chorobą.

A ty dokąd?



Chociaż szczepionki w takiej formie,  
w jakiej znamy je dzisiaj, to stosunko- 
wo nowy wynalazek, sama koncepcja  
wystawiania organizmu na kontakt 
ze słabszą wersją choroby sięga  

dalekiej przeszłości…

Już na początku XVII wieku w Chinach 
stosowano “wariolizację” w celu 

zabezpieczenia się przed czarną ospą – 
pacjentowi wdmuchiwano do nosa wysu- 

szone strupy z krost osób chorych.

Trzy… dwa… 
jeden…

Kiedy cesarz Shunzhi zmarł na ospę,  
na tronie zasiadł jego trzeci syn, Kangxi, 

który już przeszedł chorobę.

Wariolizację stosowano także w Indiach – 
bramini przechowywali strupy i szczepili  
nimi mieszkańców wiosek, wprowadzając 

je do organizmu poprzez malutkie  
nacięcia na ramieniu…

Zaszczepcie 
moje dzieci!

A przy okazji 
też wszystkich 

żołnierzy!



…jak również w Afryce, skąd praktyka  
TA trafiła do Stanów Zjednoczonych.  

Jeden z niewolników opowiedział  
o szczepieniach wielebnemu Cottonowi  

Matherowi, który następnie rozpropago- 
wał je wśród rodaków.

Ciekawe!

Około 1670 roku wariolizacja  
dotarła z Chin do imperium 

osmańskiego, gdzie stała się  
tak popularna…

…że lady Mary Montagu, arystokratka  
i żona ambasadora angielskiego  

w Konstantynopolu, zaszczepiła na ospę 
własnego syna.

Była pod takim wrażeniem rezultatu szczepienia, 
że po powrocie do Anglii zaczęła opowiadać  

o tym w kręgach naukowych, aż wieść dotarła 
na dwór królewski. Nawet królowa Karolina 

zaszczepiła swoje dwie córki.

Och, to 
bardzo inte-
resujące!



Wariolizacja dzieci  
rozpowszechniła się w całej  

Wielkiej Brytanii.

Jednym z tych dzieci  
był Edward Jenner…

…który później, już jako wiejski 
lekarz, zwrócił uwagę na coś, o czym 

wiedzieli wszyscy mieszkańcy wsi.

Osoby 
zakażone ospą 

krowianką dostają 
krost, ale nie cho-
rują na ospę praw-

dziwą…

Pobrał próbki strupów od osoby zakażonej 
krowianką i zaszczepił nimi pewnego chłopca. 
Niedługo potem zaszczepił go wirusem ospy 

prawdziwej i…

Miałem rację, 
Sarah! Jimmy uzyskał 

odporność.

Napisał na ten temat rozprawę, którą 
wysłał do Towarzystwa Królewskiego 

w Londynie, a następnie książkę, w której 
dokładnie opisał swoją metodę.

Nazwałem ją 
“wakcynacją”, 

bo krowa to po 
łacinie vacca.

 A może…



Wakcyny, czyli szczepionki, rozpowszechniły 
się w całej Europie. Francisco Javier Balmis, 

hiszpański lekarz nadworny, uświadomił  
sobie ich znaczenie, kiedy tłumaczył z fran- 

cuskiego poświęconą im książkę…

…i przekonał króla Karola IV  
o konieczności zawiezienia szczepionek  

do hiszpańskich kolonii w Ameryce.

To niezwykle 
ciekawe!

Musimy, wasza 
królewska mość! 
Uratujemy miliony 

osób!

Jak jednak 
przewieźć 

szczepionkę?

W końcu postanowił zabrać do Ameryki 
dwadzieścioro dwoje sierot pod opieką 

personelu medycznego…

…w tym Isabel Zendal 
Gómez, pielęgniarki 

i kierowniczki sierocińca.

Podróż ZAJMIE 
wiele tygodni, 

a wirus może przeżyć 
wyłącznie w żywym 

nosicielu…

Balmis musiał 
się zastanowić 
nad rozwiąza-

niem!



Przepłynęli Ocean Atlantycki  
na pokładzie statku María Pita…

W końcu dotarli do Portoryko, a stamtąd  
do Wenezueli. Część wyprawy ruszyła  

na południe, pozostali do Ameryki  
Środkowej, a stamtąd dalej na zachód…  

Po drodze szczepili mieszkańców  
i przekazywali im wiedzę o szczepieniach,  
żeby później mogli sami je stosować.

Do Ekwadoru, 
Peru i Chile

Na Filipiny

Na Kubę, 
do Gwatemali 

i Meksyku

Dotarli nawet do Makau  
na południu Chin, wówczas kolonii 

portugalskiej.

Wyprawa Balmisa okazała się wielkim  
sukcesem. Wieści obiegły całą Europę.  
Wyczynu pogratulował mu nawet sam  

Edward Jenner.

Dobra 
robota!

Moja misja  
jest zakończona… 
Mogę już wracać 

do domu!

…a Balmis co osiem–dziesięć dni przenosił 
wirusa z jednego dziecka na kolejne, 

osłabiając jego moc.



W tamtych czasach szczepionki opierały  
się na wirusie “naturalnie” osłabionym  

w organizmach żywych…

Niemiecki lekarz Robert Koch odkrył,  
że każdą infekcję wywołuje konkretny  
mikroorganizm, i zidentyfikował prątki  

gruźlicy.

…ale w XIX wieku zaczęto  
eksperymentować z osłabia- 

niem wirusów w laboratorium.

Pierwszym krokiem jest 
wyizolowanie i hodow-
la wirusa lub bakterii 

w laboratorium.

Z kolei Francuz Louis Pasteur zdołał 
osłabić wirusa cholery drobiu…

Później 
to samo zrobił 

z bakteriami 
wąglika 

i wścieklizny.

Nazywam to “wakcyną”, 
na cześć Jennera.

Wkrótce naukowcy Calmette i Guérin  
wykorzystali sztuczne hodowle bakterii,  
tak jak Pasteur, do opracowania szcze- 

pionki przeciwko gruźlicy.



Jednak te pierwsze szczepionki bywały 
niedoskonałe i zaczęły się odzywać głosy 

sprzeciwu.

W 1883 roku odkryto bakterię wywołującą 
błonicę. Okazało się, że wytwarza ona tok- 
synę odpowiedzialną za wystąpienie choroby.

 Szczepionki powodu-
ją choroby! Państwo 
miesza się w nasze 

sprawy!

Bóg nie chce, 
żebyśmy się 
szczepili!

U progu XX wieku rozpowszechniła się 
szczepionka na dur brzuszny. Na początku 
I wojny światowej we Francji odnotowano 
65 tysięcy przypadków tej choroby, a Pod 

koniec, zaledwie cztery lata później – 
615 przypadków.

W 1854 roku, w czasie epidemii cholery  
w Londynie, doktor John Snow rozrysował 

mapę przypadków choroby i odkrył, w której 
dzielnicy miała źródło zaraza.

W okopach 
i bez chorób ciężko 

się żyje!

Tutaj! 
Trzeba zamknąć 

studnię na Broad 
Street!

Co ty wiesz 
o zarażaniu?

Badacze Kitasato i Behring zaczęli  
wstrzykiwać toksynę zwierzętom,  

które z czasem wytworzyły antytoksynę. 
Kilka lat później można już było  

szczepić nią dzieci.



W 1885 roku w Hiszpanii również  
wybuchła epidemia cholery. Doktor Jaime 

Ferrán nauczył się hodować bakterię  
w laboratorium i przygotował szczepionkę, 

żeby zwalczyć chorobę w Walencji  
i na innych obszarach dotkniętych zarazą.

Temat szczepień przeniknął do debaty poli-
tycznej. Emilio Castelar apelował do rządu:

Hiszpania powinna finan- 
sować pracę doktora Ferrana,  
tak jak Niemcy wspierają Kocha,  

a Francja – Pasteura!

Inną chorobą, z którą ludzkość zmaga się  
od czasów starożytnych, jest choroba  
Heinego-Medina. Wiadomo, że jej epidemie  
wybuchały już w starożytnym Egipcie.

W połowie XX wieku wirusolożka 
Marguerite Vogt, we współpracy  

z Renatem Dulbecco, wyhodowała wirusa 
polio w warunkach laboratoryjnych.

Wielu  
zakażonych  

umiera.  
Ci, którzy  
przeżyją,  

do końca życia 
zmagają się 
z poważnymi 
niepełno- 

sprawnościami.

Pierw- 
szy etap 
za nami.

Teraz szcze-
pionka!



Dzięki badaniom Vogt (która później 
dołączyła do Instytutu Salka) i współpracy 
z fundacją prezydenta Roosevelta Jonas 

Salk opracował w końcu szczepionkę 
na Heinego-Medina z martwym wirusem.

W 1954 roku przeprowadzono próbę 
na ponad milionie dzieci zgłoszonych 
na ochotnika – “pionierach polio”.

Teraz 
testy.

Rok później ogłoszono skuteczność 
szczepionki i Salk postanowił  

jej nie patentować, żeby zapewnić  
jej powszechną dostępność.

Czy można 
opatentować 

słońce?

Równolegle Albert Sabin rozwijał  
szczepionkę na polio z żywym, osłabionym 

wirusem. Podaje się ją doustnie, co znacznie 
ułatwia szczepienia w krajach, w których 

brakuje personelu medycznego.

W 2020 roku Światowa Organizacja  
Zdrowia ogłosiła, że w Afryce wyeliminowano  

chorobę Heinego-Medina.



…po te dzisiejsze, hodowane i osłabiane  
lub unieczynniane w warunkach 

laboratoryjnych, a czasem wykorzystujące 
tylko fragment mikroorganizmu dzięki 

zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Szczepionki przeszły długą drogę. Od tych 
stosowanych przez Jennera, z wirusem 

osłabianym w żywych organizmach…

Wyróżnia się następujące etapy produkcji szczepionki:

Etap zero: Hodowla 
i osłabienie wirusa 
w laboratorium.  

Testowanie  
na zwierzętach.

Etap pierwszy:  
Pierwsze badania 
na ochotnikach 

w celu sprawdzenia, 
czy szczepionka  

nie szkodzi ludziom.

Etap drugi: Badanie 
skuteczności  

i dobranie optymal-
nej dawki na znacznie 

większej grupie.

Etap trzeci: Masowe 
testy na zróżnico- 
wanej populacji  

w celu sprawdzenia  
działania szczepionki  

w zależności  
od wieku, płci itp.

 …przez szczepionki Pasteura, 
oparte na mikroorganizmach 

osłabionych w laboratorium…



Etap czwarty: Wprowadzenie na rynek  
i obserwacja skutków w dużej skali w celu 
opracowania nowych sposobów podawania 

lub innych zastosowań.

Dzisiaj szczepionki znów są bardzo ważne. 
Przez wiele miesięcy cały świat czekał  

niecierpliwie na wynalezienie  
szczepionki na wirusa SARS-CoV-2  

wywołującego COVID-19…

…a to tylko jeden przykład negatywnego 
wpływu, jaki zakaźna choroba może mieć  
na ludzkość, oraz dowód na kluczowe  

znaczenie szczepionek.

Nadal jednak wiele osób  
nie chce tego zrozumieć i sprzeciwia się  
szczepionkom, szerząc błędne lub zmani- 

pulowane informacje.

Nie ma jednak wątpliwości, że szczepionki 
ratują życie. Szczepiąc się, chronisz nie tylko 
siebie, lecz także osoby w swoim otoczeniu, 
ograniczając rozprzestrzenianie się wirusa.

Wszczepiają 
nam chipy, które 
potem aktywują 

za pomocą 
sieci 5G!

Koniec

Zaszczep się! Dla siebie  
i innych!

Bóg nie chce, 
żebyśmy się 
szczepili!



NAJWYBITNIEJSI NAUKOWCY
Fascynująca seria opowiadająca o Naukowcach, których badania przyczyniły się 
do rozwoju ludzkości w różnych dziedzinach – medycynie, przyrodzie, fizyce czy 
astronomii. W przystępny i ciekawy sposób przybliża ich biografie, niezwykłą 
chęć zdobywania wiedzy i drogi, które doprowadziły ich do dokonania najwięk-
szych odkryć.

Komiksy przeznaczone są dla dzieci – do czytania samodzielnego lub wspólnie 
z rodzicami. Wprowadzają młodych czytelników w tematykę najważniejszych 
odkryć naukowych w historii świata i stanowią zachętę do odkrywania, ekspery-
mentowania, zdobywania i pogłębiania wiedzy.

Serię Najwybitniejsi Naukowcy rekomenduje dr Tomasz Rożek.

WYBITNI NAUKOWCY I ICH WYNALAZKI
W WYJA̧TKOWEJ SERII KOMIKSÓW DLA DZIECI
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Najwybitniejsi Naukowcy

Jordi Bayarri

Ewolucja teorii

DARWIN
Jordi Bayarri                                  Dani Sei jas
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