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?

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Ιογενή Εξανθήματα

Ιστορικό

Από 4 ημέρου , πυρετός, Καταρροή, Επιπεφυκίτις,
Ακολούθησε έκθυση κηλιδοβλατιδώδους εξανθήματ
συρρέοντος αρχικά στο πρόσωπο και σε 3 μέρες σε
όλο το σώμα

Τώρα πυρετός, φωτοφοβία, βράγχος φωνής και βήχας
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?
1.Λοίμωξη από εντεροϊό
2.ΗSV6 ,7
3.Ιλαρά
4.Ερυθρά
5.Parvo B19
6.Κνιδωτικό εξάνθημα από φάρμακο
(αντιβιοτικό , αντι Ε,
μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες)

Ιλαρά - αιτιολογία
• Ιός ιλαράς παραμυξοϊός του
γένους Morbillivirus (RNA ιός)

• Ξενιστής ο άνθρωπος
• Μετάδοση με σταγονίδια
Χρόνος επώασης: 10-12 
ημέρεςάδοση: κατά το
καταρροϊκό και μέχρι 4 ημέρες
μετά το εξάνθημα
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Διάγνωση

Ιλαρά – επιπλοκές
● 1. Αναπνευστικό (5%): Λαρυγγίτιδα, Βρογχιολίτιδα,

Πρωτοπαθής διάμεση πνευμονία (γιγαντοκυτταρική)
2. ΚΝΣ

Οξεία μεθιλαρική εγκεφαλίτιδα (1/1000)
Υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα (5-10/1.000.000)
Σπασμοί με ή χωρίς πυρετό (0,6-0,7%)

3. Αίμα: θρομβοπενική πορφύρα

● Επιπλοκές από δευτεροπαθείς λοιμώξεις
1. Δευτεροπαθής πνευμονία
2. Μέση πυώδης ωτίτιδα (7%)
3. Μαστοειδίτιδα
4. Διάρροια

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ…ΜΠΕΜΠΕΛΗΣ!!

Ο μικρός ασθενής είναι ντυμένος
στα κόκκινα όπως και τα σεντόνια
του αλλά και ότι αντικείμενο κρατά.
Οι γονείς και οι συνοδοί φορούσαν
επίσης κόκκινα, είχαν πασπαλίσει
το δωμάτιο αρχικά με ζάχαρη
για «να περάσει γλυκά… την
αρρώστια» και είχαν συνήθως
κλειστές τις κουρτίνες.
Σε μερικές περιπτώσεις
αναρτούσαν και κόκκινη κουρτίνα
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ΜΜR και ιλαρά

Ιστορικό

● Χαμηλός πυρετός από 2 ημέρου , κακουχία, ,διόγκωση υπινιακών
οπισθοωτιαίων και τραχηλικών λεμφαδένων και ήπια συμπτώματα
από το ανώτερο αννευστικό

● Το εξάνθημα (κηλιδοβλατιδώδες, μη συρρέον άρχισε από το
πρόσωπο, και προχώρησε στον τράχηλο, τα άνω άκρα, τον κορμό και
τα κάτω άκρα

● Ενάνθημα στη μαλθακή υπερώα
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?
1. Λοιμώδες ερύθημα
2. Λοίμωξη από εντεροϊό
3. Ερυθρά
4. HSV 6 και 7
5. EBV
6. Ιλαρά
7. Μυκόπλασμα
8. Φαρμακευτικό εξάνθημα

Ερυθρά
Toga ιός του γένους Rubivirus
(RNA ιός)

• Ξενιστής ο άνθρωπος
• Μετάδοση με σταγονίδια
Χρόνος επώασης: 14 ημέρες

Μετάδοση: 7 ημέρες πριν και μέχρι
5-7 ημέρες μετά το εξάνθημα

Ερυθρά – επιπλοκές
● Σπάνιες
● Κυρίως σε ενήλικες αρθραλγία και αρθρίτιδα που αφορά κυρίως τις
αρθρώσεις των δακτύλων, τις πηχεοκαρπικές και τα γόνατα.

● Σπάνια ηπατίτιδα, μυοκαρδίτιδα, αιμολυτική αναιμία,
νευρίτιδα, εγκεφαλίτιδα , θρομβοπενική πορφύρα (

Σύνδρομο συγγενούς ερυθράς
Έγκυος που έχει προσβληθεί από τον ιό της ερυθράς στο πρώτο τρίμηνο
της κύησης έχει μέχρι 85% πιθανότητα να γεννήσει μωρό με σύνδρομο
συγγ. ερυθράς.

Κλινικά ευρήματα
νευροαισθητηριακή κώφωση (το συχνότερο και ίσως και το μοναδικό
εύρημα), καταρράκτης, γλαύκωμα, αμφιβληστροειδοπάθεια, συγγενής
καρδιοπάθεια, μικροκεφαλία, πνευματική καθυστέρηση, οστικές
αλλοιώσεις, ηπατίτιδα, σπληνομεγαλία και θρομβοκυττοπενία.
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Σύνδρομο Συγγενούς Ερυθράς

Ερυθρά – Σύνδρομο Συγγενούς Ερυθράς
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?

1. Λοίμωξη από εντεροιό
2. Σταφυλοκοκκή λοίμωξη δέρματος
3. Μηνιγγιτιδοκοκκικό εξάνθημα
4. Ανεμευλογιά
5. Ιλαρά

Ανεμευλογιά: Πρωτολοίμωξη

ΙΟΣ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ (VZV)

• DNA ιός – εγκαθιστά χρόνια λοίμωξη
• Κύριος τρόπος μετάδοσης η ενδοοικογενειακή διασπορά και

σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

• Οι περιπτώσεις ανεμευλογιάς παγκοσμίως υπολογίζονται
ετησίως σε 80-90.000.000

• Η θνητότητα σε υγιή παιδιά ηλικίας 1-14 ετών υπολογίζεται
σε 2 θανάτους ανά 100.000 περιπτώσεις.

• Άτομα ηλικίας > 20 ετών είναι σε ποσοστό >90% άνοσα
• Σπάνια στα παιδιά μεταδίδεται ανεμευλογιά από ενήλικα με

έρπητα ζωστήρα (VZV)
• Οι δευτερογενείς περιπτώσεις στην οικογένεια είναι

συνήθως κλινικά πιο σοβαρές
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Η ανεμευλογιά είναι ‘ήπια’ νόσος
στα υγιή παιδιά

Εξάνθημα, κνησμός, 
πυρετός +/-
7-10 ημέρες
περιορισμός στό σπίτι
Όχι σχολείο !! ☺ ☺
Όχι παιχνίδι έξω με
φίλους

Παράγοντες κινδύνου για σοβαρή
νόσηση από ανεμευλογιά

→ Νεογνά, ιδιαίτερα όταν η μητέρα είναι οροαρνητική
ή πρόωρα < 28 κύησης

→ Έφηβοι και ενήλικες

→ Θεραπεία με κορτικοειδή (2 mg/kg/d
πρεδνιζολόνης για 2 εβδομάδες)

→ Κακοήθειες (ιδιαίτερα λευχαιμία, θνητότης ~ 7%)

→ Ανοσοκαταστολή (φάρμακα ανοσοανεπάρκειας)

→ Κύηση (πνευμονία)

Επιπλοκές της ανεμευλογιάς

Δευτερογενείς Μικροβιακές επιμολύνσεις
• Group A streptococci
• Staphyl. aureus
Κεντρικό νευρικό σύστημα
• Μεταλοιμώδης παρεγκεφαλιδικής αταξία
Συχνότης 1 περίπτωση / 4.000 ασθενείς με
ανεμευλογιά – πρόγνωση καλή

• Εγκεφαλίτις
Συχνότης 1,7 περιπτώσεις / 100.000 ασθενείς
ηλικίας 1-14 ετών – θνητότης 5-20%

• Reye σύνδρομο, άσηπτη μηνιγγίτιδα Guillain Barre
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Αναπνευστικό Σύστημα
• Πνευμονία
Άλλες
• Ηπατίτις
• Σπειραματονεφρίτις
• Θρομβοπενία
Αιμορραγική ανεμευλογιά

Έρπης ζωστήρ
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Έρπητας Ζωστήρας
Acyclovir/ , Valtrex,/Famvir

Acyclovir και Ανεμευλογιά
ΟΧΙ σε υγιή παιδιά με ανεμευλογιά < 12 ετών.

NAI σε παιδιά < 12 ετών με
χρόνιες δερματοπάθειες
χρόνια προβλήματα του αναπνευστικού.
που λαμβάνουν κορτικοειδή. 
με μακρόχρονη θεραπεία με σαλικυλικά.

ΝΑΙ σε άτομα με ανοσοκαταστολή

Συζητείται η χορήγηση του Acyclovir σε άτομα της οικογένειας του ασθενούς με
ανεμευλογιά. 

Συζητείται η χορήγηση σε έγκυο με ανεμευλογία (2ο - 3ο τρίμηνο κύησης
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Ερπητας ζωστήρας με συμμετοχή τριδύμου
Αcyclovir iv

Ανεμευλογιά & κύηση: Επίδραση
στο νεογνό

0-20ή εβδομάδα κύησης
Συγγενής ανεμευλογιά : 0.4-2%
Ατροφία μελών, μικροκεφαλία,
διαταραχές αυτόνομου νευρικού
13-36η εβδομάδα κύησης
Νεογνικός/ βρεφικός έρπης
ζωστήρας : 0.8-1.7%
5 ημέρες πριν-2 ημέρες
μετά τον τοκετό
Σοβαρή, γενικευμένη λοίμωξη
νεογνού : θνητότητα 30%

. Varicella at 12 weeks' gestation

Ανεμευλογιά καI Κύηση

•Acyclovir  400 mg PO x 3 για 7-14 ημέρες
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Ανεμευλογιά σε νεογνό

5 ημέρες πριν-2 
ημέρες μετά τον

τοκετό
Σοβαρή, 

γενικευμένη λοίμωξη
νεογνού : θνητότητα

30%

VZIG στο νεογνό. 
IV Ακυκλοβίρη.

Η επίδραση του καθολικού εμβολιασμού
στη συχνότητα ανεμευλογιάς (ΗΠΑ)
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ΗΛΙΚΙΑ (ΕΤΗ)
Seward et al, JAMA 2002

Μείωση κατά 71% με εμβολιαστική κάλυψη ~82% το έτος 2000

Νόσος παρά τον εμβολιασμό
(breakthrough infection)

Ήπια
Εξανθηματικές βλάβες λίγες κ άτυπες χωρίς κνησμό
Σπανιότερα μεταδοτική (φυσικός ιός-λιγότερες βλάβες)
Η χορήγηση ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ δόσης φαίνεται αναγκαία
γιά τον έλεγχο της νόσου

Vazquez M, Shapiro ED. N Engl J Med 2005;352:439-440
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Η συχνότητα του έρπητα-ζωστήρα θα
είναι μικρότερη μετά τον εμβολιασμό

παρά μετά από φυσική νόσο

• ο ιός του εμβολίου είναι
εξασθενημένος

• ο εμβολιασμός σπάνια
προκαλεί δερματικές
βλάβες, οι οποίες είναι
απαραίτητες γιά να
φθάσει ο ιός στα
αισθητήρια γάγγλια μέσω
των νευρικών απολήξεων

Gershon A, 2004

Έρπης ζωστήρας: εκδήλωση
αναζωπύρωσης του ιού

Βρίσκεται σε λανθάνουσα
κατάσταση στα αισθητήρια
γάγγλια
Εξασθένιση της κυτταρικής
ανοσίας με της ηλικίας ή
λόγω ανοσοκαταστολής
15% σε ηλικιωμένους
50% επιπλοκές
Διάρκεια μεθερπητικής
νευραλγίας > 12 μήνες: 37-48%
→ επίδραση αντιϊικών
αμφιλεγόμενη

Dworkin, CID 2003

?
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?

1.Ανεμευλογιά

2.Εντεροιός

3.ΗSV 6 ΚΑΙ 7

4. Ιλαρά

5.Ερυθρά

6.Σταφυλοκοκκος

Νόσος χεριών, ποδιών, στόματος
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Εντεροϊοί - αιτιολογία

• Picorna ιοί (ssRNA)
• περιλαμβάνουν

1. τον ιό της πολυομυελίτιδας, 
2. τους ιούς Coxsackie A και B,
3. τους ιούς Echo και
4. τους εντεροϊούς 68-72

• Μετάδοση με την κοπρανο-
στοματική οδό

• Ξενιστής ο άνθρωπος

Εντεροϊοί – κλινική εικόνα
Η συχνότερη κλινική έκφανση της νόσου είναι ως μη ειδική
εμπύρετη νόσος (90%).

Υψηλός πυρετός (3-4 ημέρες, συχνά διφασικός), κεφαλαλγία, 
δυσκαταποσία, κοιλιακά άλγη, γαστρεντερικές διαταραχές

Εξάνθημα: κηλιδώδες, κηλιδοβλατιδώδες, φυσαλιδώδες ή
σπανιότερα πετεχειώδες. Εξαφανίζεται με την

Η νόσος χεριών –ποδιών στόματος είναι καλοήθης. 
Συνήθως παιδιά <9 ετών. Coxsackie A16, εντερ71.

Συχνά πυρετός (2-3 ημέρες). Μπορεί τραχηλική
λεμφαδενίτιδα και επιπεφυκίτιδα.

Χαρακτηρίζεται από κηλιδοβλατιδώδες και φυσαλιδώδες
εξάνθημα σε: άκρες χείρες, άκρους πόδες, παλάμες και
πέλματα. Φυσαλίδες και ελκωτικές βλάβες στο
στοματοφάρυγγα. 

Αιφνίδιο Εξάνθημα
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Ερυθρά
Ιλαρά
ΗSV6 ,7
Φαρμακευτικό εξάνθημα

Αιφνίδιο Εξάνθημα - αιτιολογία

• β-ερπητοιοί 6 και 7 (HHV-6 και
HHV-7) του γένους Roseolovirus
(dsDNA ιοί)

• Μετάδοση από άνθρωπο σε
άνθρωπο με το σάλιο

• Ξενιστής ο άνθρωπος
• χρόνος επώασης: 5-15 ημέρες
• Μετάδοση: δύο ημέρες πριν την

έναρξη του πυρετού μέχρι την
πτώση του και εμφάνιση του
εξανθήματος

• παιδιά 6 μηνών-3 ετών

Αιφνίδιο Εξάνθημα – κλινική εικόνα

• Στους ενήλικες: εικόνα λοιμώδους μονοπυρήνωσης, σπάνια
εγκεφαλίτιδας

• Η επανενεργοποίηση του ιού σε μεταμοσχευμένους μπορεί να
οδηγήσει σε σοβαρές εκδηλώσεις, απόρριψη μοσχεύματος, 
GVHD

• Σε ασθενείς με HIV μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή νόσηση και
θάνατο

Επιπλοκές
Ηπατίτιδα, πνευμονίτιδα, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, θρομβοπενία, 
εγκολεασμός
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Ιστορικό

•
Βρέφος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο για σπασμούς με πυρετό
Πυρετός 39-40 0C από 4 ημερών Συνυπάρχει τραχηλική
λεμφαδενίτιδα, συμπτώματα από ανώτερο αναπνευστικό. 

Σήμερα είναι απύρετο αλλά εμφάνισε το εξάνθημα που είναι μη
κνησμώδεις με μεμονωμένες ερυθηματώδεις κηλίδες και βλατίδες
αρχικά στον κορμό και έπειτα στο λαιμό, τα εγγύς άκρα και λίγο στο
πρόσωπο.

Υπό αγωγή με κεφτριαξόνη από την εισαγωγή του
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Ιστορικό
.

Ξεκίνησε ως γριπώδης συνδρομή με
κυνάγχη, κεφαλαλγία, πυρετό,  και αρθρίτιδα
σε γόνατα, αγκώνες. 
Το εξάνθημα άρχιεσε από παρειές
συμμετρικά σαν ερυθηματώδεις κηλίδες και
επεκτάθηκε στην έξω επιφάνεια των χεριών
στον κορμό και τώρα και την έσω επιφάνεια
των άκρων, όχι όμως σε παλάμες και
πέλματα

?

1. Ιλαρά
2. Λοιμώδες ερύθημα
3. Αιφνίδιο εξάνθημα
4. Ερυθρά
5. Eντεροιός
6. Ερπητοιός 6 και 7
7. Φαρμακευτικό εξάνθημα
8. Υποκείμενο νόσημα συνδετικού ιστού

(νεανική ρευματοειδής αρθρίτις, ΣΕΛ)

Λοιμώδες Ερύθημα - αιτιολογία

Παρβοιός Β19 του γένους Erythrovirus
(ssDNA ιός)

Μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο
με αναπνευστικά σταγονίδια, 
παράγωγα αίματος και κάθετα από τη
μητέρα στο έμβρυο.

Χρόνος επώασης: 7-10 ημέρες (εύρος 4-
20 ημέρες)

Μετάδοση: κυρίως μία εβδομάδα πριν
την έκθυση του εξανθήματος
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Φάσμα κλινικών εκδηλώσεων
λοίμωξης από Parvo B19

Σύνδρομο πολυαρθροπάθειας
Χρόνια αναιμία / Απλασία ερυθράς σειράς, 
Απλαστικές κρίσεις
Εμβρυϊκός ύδρωπας / συγγενής αναιμία αν το
έμβρυο μολυνθεί τις πρώτες 20 εβδομάδες

Λοιμώδες Ερύθημα

Parvo
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Σύνδρομο βλατιδοπορφυρικών γαντιών και καλτσών
(papular purpuric gloves and socks syndrome)

Παρβοιός και κύηση
Οδοί μετάδοσης παρβοϊού Β19Αναπνευστικό σύστημα. 
Παρεντερικά (μετάγγιση αίματος ή παραγώγων του).
Διαπλακουντιακά
Οροθετικότητα για παρβοϊό Β19 στις γυναίκες αναπαραγωγικής
ηλικίας στη χώρα μας 57,8% 
Σύμφωνα με μελέτες, στο 1,5% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας
σημειώνεται ορομετατροπή για τον παρβοϊό Β19 και μία στις 400 κυήσεις
εμφανίζει επιπλοκές από τη λοίμωξη
Κίνδυνος μετάδοσης του παρβοϊού Β19 δια του πλακούντος στο
κύημα 24-33% 

Parvovirus B19-induced hydrops fetalis
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Χρόνος κύησης και κίνδυνος
από λοίμωξη με παρβοϊό Β19

1ο τρίμηνο κύησης:
Θάνατος εμβρύου. 

11η εβδομάδα κύησης - 23η εβδομάδα:
Χρονική περίοδος με το μεγαλύτερο
κίνδυνο, λόγω της ηπατικής περιόδου
αιμοποίησης. 

3ο τρίμηνο:
Μικρός κίνδυνος (αναιμία νεογνού).

Τα παιδιά δεν μεταδίδουν στο εξανθηματικό
στάδιο. 
Οι ασθενείς μεταδίδουν για 7 ημέρες μετά
την έναρξη της νόσου. 
Οι ασθενείς με χρόνια λοίμωξη μεταδίδουν
τον ιό για μήνες ή και χρόνια. 
ΔΕΝ συστήνεται διακοπή της κύησης. 
Εβδομαδιαία παρακολούθηση του
εμβρύου με υπερηχογράφημα. 
Χορήγηση γ-σφαιρίνης (0,4 g/kg/day, 5 
ημέρες), στην έγκυο. 
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Εμβόλια για ιούς

Αθανάσιος Γ. Μίχος
Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Εμβόλια για ιούς

Πολιομυελίτιδας
Ρότα ιού
Ιλαράς‐ Ερυθράς‐
Παρωτίτιδας
Ηπατίτιδας Α
Ηπατίτιδας Β
Ανεμευλογιάς
Ιού των ανθρώπινων
θηλωμάτων
Γρίπης

Έρπητα‐Ζωστήρα

Λύσσας

Kίτρινου πυρετού

Ευλογιάς

CMV 

RSV 

slides prepared by A. Michos

Ο σωστός τρόπος χορήγησης των
εμβολίων για ιούς είναι:

1. Όλα ενδομυϊκά (IM)

2. Όλα υποδορίως (SC)

3. Τα εμβόλια από ζώντες εξασθενημένους
ιούς SC και τα υπόλοιπα ΙΜ

4. Τα εμβόλια από ζώντες εξασθενημένους
ιούς ΙΜ και τα υπόλοιπα SC

slides prepared by A. Michos
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Ο σωστός τρόπος χορήγησης των
εμβολίων για ιούς είναι:

Επειδή στο υποδόριο βρίσκεται ο μεγαλύτερος
αριθμός αντιγονοπαρουσιαστικών (δενδριτικών
κυττάρων) εμβόλια από ζώντες εξασθενημένους
ιούς γίνονται υποδορίως (MMR, varicella)
Τα υπόλοιπα χορηγούνται ενδομυϊκά λόγω του ότι
περιέχουν άλατα αλουμινίου που έχει ερεθιστική
δράση στο δέρμα
Το μόνα εμβόλια που χορηγούνται από το στόμα
είναι το εμβόλιο για Ρότα‐ιό και το Salk (δεν
κυκλοφορεί πια στην Ελλάδα)

slides prepared by A. Michos
MMWR  2011 , Vol 60,2

Για ποιά ιογενή εμβόλια ιστορικό αλλεργίας
στο αυγό (αναφυλακτική αντίδραση)                     
αποτελεί αντένδειξη χορήγησης;

1.  Γρίπης

2.  Γρίπης και κίτρινου πυρετού

3.  ΜΜR  και κίτρινου πυρετού

4.ΜΜR

5.Όλα τα παραπάνω

slides prepared by A. Michos

Για ποια ιογενή εμβόλια η αλλεργία στο
αυγό αποτελεί αντένδειξη;

Ιοί ιλαράς και παρωτίτιδας αναπτύσσονται σε
κυτταρικές καλλιέργειες από έμβρυο κότας, αρκετές
μελέτες έχουν δείξει ασφάλεια χορήγησης
Το ιστορικό αναφυλακτικής αντίδρασης στο αυγό,          
δεν θεωρείται πια αντένδειξη για χορήγησηMMR 
Οι αρχικές οδηγίες του 1994 άλλαξαν το 1998 και
έκτοτε και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και
η Αμερικανική Επιτροπή Εμβολιασμών δεν θεωρούν
αντένδειξη γιαMMR την αλλεργία στο αυγό.
Τα εμβόλια γρίπης και κίτρινου πυρετού είναι τα
μόνα που έχουν αντένδειξη χορήγησης σε άτομα με
ιστορικό αναφυλαξίας στο αυγό

slides prepared by A. Michos
MMWR  2011 , Vol 60,2
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Ποιό είναι το ελάχιστο μεσοδιάστημα
χορήγησης για 2 εμβόλια με ζώντες

εξασθενημένους ιούς;

1. Συγχρόνως ή με τουλάχιστον 4 εβδομάδες
μεσοδιάστημα

2. Μπορούν να χορηγηθούν σε οποιαδήποτε
χρονική απόσταση

3. Το ελάχιστο μεσοδιάστημα είναι 8 
εβδομάδες

4. Δεν μπορούν να χορηγηθούν συγχρόνως

5. Τα 3 και 4 είναι σωστά

slides prepared by A. Michos

Ποιό είναι το ελάχιστο μεσοδιάστημα
χορήγησης για 2 εμβόλια με ζώντες

εξασθενημένους ιούς;

Εμβόλια με ζώντες εξασθενημένους ιούς
χορηγούνται συγχρόνως ή με μεσοδιάστημα
τουλάχιστον 4 εβδομάδες

Εάν κατά λάθος το μεσοδιάστημα είναι μικρότερο
από 4 εβδομάδες,  η 2η δόση δεν θεωρείται έγκυρη
και πρέπει να επαναληφθεί

Η επαναληπτική δόση θα χορηγηθεί με
μεσοδιάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδες από την μη
έγκυρη δόση

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να γίνει ορολογικός
έλεγχος αλλά το κόστος είναι περιοριστικόslides prepared by A. Michos

Ποιά ιογενή εμβόλια αντενδείκνυνται σε
θηλάζουσα μητέρα ή σε βρέφος που θηλάζει ;

1.  Γρίπης

2.  MMR

3. Ηπατίτιδας Β

4.  Κανένα από τα παραπάνω

5. Όλα τα παραπάνω

slides prepared by A. Michos
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Ποιά ιογενή εμβόλια αντενδείκνυνται
σε μητέρα ή σε βρέφος που θηλάζει ;
Ο θηλασμός δεν αποτελεί αντένδειξη για
κανένα εμβόλιο για τη θηλάζουσα μητέρα ή
το βρέφος

Περιορισμοί υπάρχουν μόνο από την
ενδεικνυόμενη ηλικία χορήγησης των
ξεχωριστών εμβολίων

Γρίπης> 6μηνών, ΜΜR>12 μηνών

slides prepared by A. Michos
MMWR  2011 , Vol 60,2

Ποιά ιογενή εμβόλια αντενδείκνυνται σε παιδί
που η μητέρα του ή άτομο στο περιβάλλον

είναι έγκυος

1. ΜΜR

2. Ρότα ιού

3. Ανεμευλογιάς

4. Ηπατίτιδας Α

5. Το 1 και 3

slides prepared by A. Michos

Ποιά ιογενή εμβόλια αντενδείκνυνται σε παιδί
που η μητέρα του ή άτομο στο περιβάλλον

είναι έγκυος

Ύπαρξη εγκύου στο περιβάλλον δεν
αποτελεί αντένδειξη για χορήγηση κανενός
εμβολίου

slides prepared by A. Michos
MMWR  2011 , Vol 60,2
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Πόσο διάστημα γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας που
εμβολιάστηκε με εμβόλιο με ζων εξασθενημένο ιό πρέπει

να περιμένει για να μείνει έγκυος;

1. 4 εβδομάδες

2. 8 εβδομάδες

3. 16 εβδομάδες

4. Μπορεί να μείνει έγκυος άμεσα

5. Εξαρτάται από το είδος του εμβολίου

slides prepared by A. Michos
MMWR  2011 , Vol 60,2

Πόσο διάστημα γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας που
εμβολιάστηκε με εμβόλιο με ζων εξασθενημένο ιό πρέπει

να περιμένει για να μείνει έγκυος;

Λόγω του θεωρητικού κινδύνου για το
έμβρυο συνιστάται να αποφεύγεται
εγκυμοσύνη για 4 εβδομάδες μετά από
λήψη εμβολίου από ζων εξασθενημένο ιό
(MMR, ανεμευλογιά)

slides prepared by A. Michos

Ποια εμβόλια από ζώντες εξασθενημένους ιούς
μπορούν να χορηγήσουν γιατρός ή νοσηλεύτρια

που είναι έγκυες;

1. MMR

2. Aνεμευλογιάς

3. Και τα 2 παραπάνω

4. Όλα εκτός από της ευλογιάς

5. Κανένα

slides prepared by A. Michos
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Γιατρός ή νοσηλεύτρια που είναι έγκυες
μπορούν να χορηγούν εμβόλια από ζώντες

εξασθενημένου ιούς

Έγκυος μπορεί να χορηγήσει όλα τα
εμβόλια εκτός από της ευλογιάς

slides prepared by A. Michos
MMWR  2011 , Vol 60,2

Ποιά ιογενή εμβόλια μπορούν να χορηγηθούν σε
ασθενείς που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή;

1. Aδρανοποιημένα ιογενή

2. Ζώντα εξασθενημένα ιογενή

3. Όλα

4. Κανένα

5. Εξαρτάται από το βαθμό ανοσοκαταστολής

slides prepared by A. Michos

Ασθενείς που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή μπορούν
να εμβολιασθούν με ιογενή εμβόλια;

Εάν χορηγούνται στεροειδή για <2 εβδομάδες, σε παρήμερο
σχήμα, τοπικά, σε εισπνεόμενα ή σε εγχύσεις σε αρθρώσεις ή
τένοντες δεν είναι αντένδειξη για οποιοδήποτε ιογενές
εμβόλιο

Δεν χορηγούνται εμβόλια με ζώντες εξασθενημένου ιούς
(MMR, varicella, yellow fever) σε ασθενείς που λαμβάνουν
δόση στεροειδών ισοδύναμη με 2 mg/kg ΒΣ ή 20 mg/24ωρο
πρεδνιζόνης για > 2 εβδομάδες.

Πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 1 μήνα μετά τη διακοπή
της θεραπείας ή τη μείωση της δόσης προτού χορηγήσουμε
εμβόλια με ζώντες εξασθενημένους ιούς

Εμβόλια με αδρανοποιημένους ιούς μπορούν να
χορηγηθούν σε όλους τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς
αλλά η ανοσολογική απάντηση θα είναι μειωμένη

slides prepared by A. Michos
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Ποιά ιογενή εμβόλια και πότε πρέπει να γίνουν σε
ασθενή που έκανε μεταμόσχευση μυελού

1. Δεν μπορούν να γίνουν ιογενή εμβόλια μετά από ΜΜ
2. Μόνο εμβόλια από αδρανοποιημένους ιούς 2μήνες

μετά ΜΜ
3. Μόνο εμβόλια από αδρανοποιημένους ιούς 6 μήνες

μετά ΜΜ
4. Εμβόλια από αδρανοποιημένους ιούς 6 μήνες μετά

και από ζώντες εξασθενημένους 24 μήνες μετά από
ΜΜ

5. Δεν χρειάζεται να γίνουν γιατί η κυτταρική μνήμη
διατηρείται

slides prepared by A. Michos

Ποιά ιογενή εμβόλια και πότε πρέπει να γίνουν σε
ασθενή που έκανε μεταμόσχευση μυελού

Με αδρανοποιημένα εμβόλια 6 μήνες μετά από
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων

Με ζώντα εξασθενημένα 2 χρόνια μετά και
εφόσον ο ασθενής είναι ανοσοεπαρκής

slides prepared by A. Michos

Tomblyn M, Biol Blood Marrow Transplant 15:1143‐1238;2009

Τι ΔΕΝ ισχύει από τα ακόλουθα για τα ζώντα
εξασθενημένα εμβόλια

1. Τα ζώντα εξασθενημένα εμβόλια μιμούνται τη φυσική
λοίμωξη και προκαλούν παραγωγή αντισωμάτων

2. Απαιτούν λιγότερες δόσεις σε σχέση με τα
αδρανοποιημένα και προκαλούν μακροχρόνια ανοσία

3. Μπορεί να προκαλέσουν νόσο επί ανοσοκαταστολής

4. Αναστέλλεται η αντισωματική απάντηση από
κυκλοφορούντα στο αίμα αντισώματα

5. Δεν προκαλούν παραγωγή αντισωμάτων σε παιδιά
≤18 μηνών

slides prepared by A. Michos
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Τι ΔΕΝ ισχύει από τα ακόλουθα για τα εμβόλια
από ζώντες εξασθενημένους ιούς

Δεν προκαλούν αντισωματική απάντηση σε
ηλικίες <12 μηνών λόγω αντισωμάτων που έχουν
περάσει από τη μητέρα κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης

Σε περίπτωση επιδημιών ή ταξιδιού είναι
δυνατόν τοMMR να χορηγηθεί και σε ηλικίες
6‐12 μηνών αλλά θα επαναληφθεί σε ηλικία> 12 
μηνών

slides prepared by A. Michos

Χορηγούμε 2η δόσηMMR
σε ηλικία 4‐6 ετών

1. Για να βελτιώσουμε την αντισωματική
απάντηση

2. Γιατί μικρό ποσοστό παιδιών δεν
ανοσοποιείται με την 1η δόση

3. Τα 1 και 2 είναι σωστά

4. Θα μπορούσε να χορηγηθεί και 4 
εβδομάδες μετά την 1η δόση

5. Το 2 και 4 είναι σωστά

slides prepared by A. Michos

Χορηγούμε 2η δόσηMMR
σε ηλικία 4‐6 ετών

Mικρό ποσοστό ατόμων (2‐5%) που κάνουν
1η δόσηMMR δεν ανοσοποιούνται

Η 2η δόση γίνεται για την επιτυχή
ανοσοποίηση αυτών

Θα μπορούσε να γίνεται και 4 εβδομάδες
μετά την 1η δόση

slides prepared by A. Michos
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Παιδί ηλικίας 4ετών με ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα
(ITP) έλαβε ενδοφλέβια γ‐σφαιρίνη προ 3‐μήνου. Σύμφωνα με
το χρονοδιάγραμμα πρέπει να του χορηγηθεί η 2η δόσηMMR. 

Ποιο από τα παρακάτω είναι το σωστό

1. Να προηγηθεί σπληνεκτομή

2. Να του χορηγηθούν αιμοπετάλια για το φόβο
αιμορραγίας από την ένεση

3. Να γίνει κανονικά ο εμβολιασμός

4. Να αναβληθεί ο εμβολιασμός για ένα
πεντάμηνο

5. Να μη γίνει καθόλου

slides prepared by A. Michos

Παιδί ηλικίας 4ετών με ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα
(ITP) έλαβε ενδοφλέβια γ‐σφαιρίνη προ 3‐μήνου. Σύμφωνα με
το χρονοδιάγραμμα πρέπει να του χορηγηθεί η 2η δόσηMMR. 

Ποιο από τα παρακάτω είναι το σωστό

θεραπεία Μεσοδιάστημα
(μήνες)

IVIG 400 mg/kg 8 

IVIG 1000 mg/kg 10

IVIG 2gr/kg 11

Πλάσμα/ Αιμοπετάλια 10ml/kg 7

RBCs πλυμένα 10ml/kg κανένα

Πλήρες αίμα ή ερυθρά 10ml/kg 3

slides prepared by A. Michos

Έφηβος ηλικίας 17 ετών που έχει εμβολιασθεί με μία
δόση εμβολίουMMR ήρθε σε επαφή με συμμαθητή του

που παρουσίασε ιλαρά την επόμενη ημέρα.                
Ποιά είναι η ορθή αντιμετώπιση

1. Ο έφηβος είναι άνοσος και δεν κινδυνεύει
να νοσήσει

2. Πρέπει να χορηγηθεί άμεσα γ‐σφαιρίνη

3. Πρέπει να χορηγηθεί αντιμικροβιακή
αγωγή προληπτικά για τις επιπλοκές

4. Πρέπει να δοθεί 2η δόση εμβολίου

5. Το 2 και 3
slides prepared by A. Michos
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Έφηβος ηλικίας 17 ετών που έχει εμβολιασθεί με μία
δόση εμβολίουMMR ήρθε σε επαφή με συμμαθητή του

που παρουσίασε ιλαρά την επόμενη ημέρα.                
Ποιά είναι η ορθή αντιμετώπιση

Η χορήγηση του εμβολίουMMR εντός 3 ημερών μετά
την έκθεση μπορεί να προφυλάξει από την εκδήλωση
ιλαράς

Ή χορήγηση υπεράνοσης γ‐σφαιρίνης εντός 6 ημερών

Xoρήγηση εμβολίουMMR μετά από έκθεση δεν
αλλάζει την κλινική πορεία ερυθράς ή παρωτίτιδας

ΜΜWR  1998 / Vol. 47 / No. RR‐8
slides prepared by A. Michos

Έφηβος ηλικίας 15 ετών που έχει εμβολιασθεί με 1 δόση
εμβολίου ανεμευλογιάς ήρθε σε επαφή με συμμαθητή του

που παρουσίασε τη νόσο την επόμενη ημέρα.                          
Ποιά είναι η ορθή αντιμετώπιση

1. Ο έφηβος είναι άνοσος και δεν κινδυνεύει
να νοσήσει

2. Πρέπει να χορηγηθεί άμεσα γ‐σφαιρίνη

3. Πρέπει να χορηγηθεί αντιμικροβιακή
αγωγή προληπτικά για τις επιπλοκές

4. Πρέπει να δοθεί 2η δόση εμβολίου

5. Το 2 και 3

slides prepared by A. Michos

Έφηβος ηλικίας 15 ετών που έχει εμβολιασθεί με 1 δόση
εμβολίου ανεμευλογιάς ήρθε σε επαφή με συμμαθητή του

που παρουσίασε τη νόσο την επόμενη ημέρα.                          
Ποιά είναι η ορθή αντιμετώπιση

Το εμβόλιο εάν χορηγηθεί εντός 3 ημερών μπορεί να
προφυλάξει σε ποσοστό 100% από σοβαρή νόσο ή 95% για
οποιαδήποτε βαρύτητας νόσηση
Ο λόγος είναι ότι ο φυσικός ιός χρειάζεται 5‐7 μέρες για να
κάνει ιαιμία, ενώ το στέλεχος του εμβολίου επάγει
ανοσολογική απάντηση σε λιγότερο χρόνο
Η 1 δόση εμβολίου είναι ανοσογόνος σε 80‐85% για αυτό
προστέθηκε 2η

Το ελάχιστο μεσοδιάστημα για παιδιά 12μηνών‐12 ετών
είναι 3μήνες, ενώ για > 12ετών 4 εβδομάδες
Σε ανοσοκατεσταλμένους πρέπει να χορηγηθεί υπεράνοση γ‐
σφαιρίνη εντός 3 ημερών

slides prepared by A. Michos MMWR, June 22, 2007 / 56(RR04);1‐40 
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Εμβόλιο κατά των ρότα ιών.                  
Ποιο από τα παρακάτω ισχύει

1. Όλες οι δόσεις του εμβολίου για τον ροταϊό πρέπει
να γίνονται μέχρι την ηλικία των 8 μηνών

2. Οι εμβολιασμοί για ροταϊό πρέπει να αποφεύγονται
εάν στο περιβάλλον υπάρχουν έγκυοι ή άτομα με
ανοσοκαταστολή

3. Στα θηλάζοντα βρέφη το εμβόλιο δίνεται 2 ώρες
μετά τον θηλασμό

4. Για τον εμβολιασμό των προώρων πρέπει να γίνει
διόρθωση της ηλικίας

5. Το Β+Γ

slides prepared by A. Michos

Εμβόλιο κατά των ρότα ιών.              
Ποιο από τα παρακάτω ισχύει

Κυκλοφορούν 2 εμβόλια για ρότα ιούς

Rotarix (2 δόσεις), Rotateq (3 δόσεις) με
μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων

Ο εμβολιασμός μπορεί να ξεκινήσει από τις
6 εβδομάδες αλλά όχι μετά από τις 14εβδ+6 μέρες
αλλά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 24 εβδ
(Rotarix)  ή 32 εβδ (Rotateq) 

slides prepared by A. Michos

MMWR, February 6, 2009 / 58(RR02);1‐25

Σε νεογνό που η μητέρα του είναι
HBsAg (+) θα πρέπει να γίνει

1. Εμβόλιο ηπατίτιδας Β στη γέννηση

2. Εμβόλιο ηπατίτιδας Β και υπεράνοση γ‐σφαιρίνη
ΗΒΙG στη γέννηση

3. Υπεράνοση γ‐σφαιρίνη HBIG

4. Θα ληφθούν δείκτες λοίμωξης για ηπατίτιδα Β και
αναλόγως των αποτελεσμάτων θα αποφασίσουμε

5. Δεν χρειάζεται εμβολιασμός ή γ‐σφαιρίνη γιατί
μεταφέρονται προστατευτικά αντισώματα από τη
μητέρα

slides prepared by A. Michos
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Σε νεογνό που η μητέρα του είναι
HBsAg (+) θα πρέπει να γίνει

Εμβόλιο Hep Β και υπεράνοση γ‐σφαιρίνη HBIG
στη γέννηση

Εάν δεν έχει γίνει έλεγχος στη μητέρα για Hep Β,
θα πρέπει να γίνει η 1η δόση εμβολίου Hep B  
εντός 12 ωρών από τη γέννηση και εάν η μητέρα
βρεθεί θετική να γίνει ΗΒΙG εντός 7 ημερών
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Για τον εμβολιασμό έναντι της Ηπατίτιδας Β
ισχύουν τα ακόλουθα ΕΚΤΟΣ από ένα

1. Σε ανοσοκατασταλμένους ή σε ταχεία ανοσοποίηση μετά
έκθεση, απαιτούνται 4 δόσεις 0, 1, 2, 12 μήνες

2. Σε ασθενείς σε αιμοκάθαρση χορηγείται μεγαλύτερη
ποσότητα αντιγόνου 40 μg

3. Τα τελειόμηνα πρέπει να εμβολιάζονται με 5 δόσεις

4. Σε πρόωρα (< 2000 kg) πρέπει να γίνονται 4 δόσεις 0, 1, 2, > 6 
μηνών)

5. Αν ο εμβολιασμός των προώρων δεν γίνει στη γέννηση αλλά
τον 1ο μήνα ζωής 3 δόσεις είναι αρκετές
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Ποιο από τα παρακάτω είναι ΛΑΘΟΣ σχετικά με το
εμβόλιο κατά των ιών HPV (των ανθρωπίνων

θηλωμάτων)

1. Ο τίτλος αντισωμάτων που δημιουργεί το εμβόλιο είναι
υψηλότερος από εκείνο της φυσικής λοίμωξης

2. Εάν θα χρειαστεί επανεμβολιασμός δεν είναι ακόμα γνωστό

3. Υπάρχουν στοιχεία ότι εκτός από τους ογκογόνους τύπους 16, 
18 τα εμβόλια καλύπτει σημαντικά κι άλλους τύπους

4. Το εμβόλιο περιέχει αδρανοποιημένους ιούς HPV που
συνδέονται με πολυσακχαρίτη

5. Το εμβόλιο χορηγείται σε 3 δόσεις
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Ποιο από τα παρακάτω είναι ΛΑΘΟΣ σχετικά με το
εμβόλιο κατά των ιών HPV (των ανθρωπίνων

θηλωμάτων)

Τα εμβόλια παρασκευάζονται από σωμάτια που
περιέχουν την L1 πρωτεΐνη του περιβλήματος του ιού

Δεν περιέχουν γενετικό υλικό του ιού

Είναι πολύ πιο ανοσογόνα σε σύγκριση με τη φυσική
λοίμωξη

Προσφέρουν διασταυρούμενη προστασία και για
άλλους ογκογόνους τύπους που δεν περιλαμβάνουν
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Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας
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