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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕΣΕ
IDUsIDUs

ΧαρίκλειαΧαρίκλεια ΛούπαΛούπα
Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος

Γ.Ν.Μ. “Α. ΦΛΕΜΙΓΚ”, Αθήνα

ΓΚΓΚ, , άνδραςάνδρας, , 29, ivdu,
προσέρχεται στα ΤΕΠ
με πυρετό και βήχα
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1. Πνευμονία κοινότητος
2. Tb
3. AIDS με καιροσκοπική λοίμωξη
4. Ca μεταστατικό
5. Άλλο

Ποιά η πιθανότερη
διάγνωση;

ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΔΕΞΙΩΝΔΕΞΙΩΝ
ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ
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ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΔΕΞΙΩΝΔΕΞΙΩΝ
ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ

Η λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα
αναγνωρίστηκε σαν επιπλοκή της
χρήσης εν/εσιμων ναρκωτικών ήδη από
το 1950

Hussey HH. Am J Med. 1950;9(2):186.
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ΤροποποιημέναΤροποποιημένα κριτήριακριτήρια Duke Duke 
γιάγιά τητη διάγνωσηδιάγνωση ΛΕΛΕ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Προδιάθεση – προϋπάρχουσα καρδιακή βλάβη ή χρήση iv ναρκωτικών

Πυρετός > 38.0°C

Αγγειακά φαινόμενα – μείζονα αρτηριακά έμβολα, σηπτικά πνευμονικά
έμβολα, μυκωτικό ανεύρυσμα, ενδοκρανιακή αιμορραγία, αιμορραγίες
επιπεφυκότος, βλάβες Janeway

Ανοσολογικά φαινόμενα – σπειραματονεφρίτις, οζία Osler, κηλίδες Roth, RF

Μικροβιολογικές ενδείξεις – (+) ΑΜΚ που δεν συνιστούν μείζον κριτήριο
(εξαιρούνται περιπτώσεις με 1 μόνον (+) ΑΜΚ με CNS και
μικροοργανισμούς που σπανίως προκαλούν ΛΕ) Ή ορολογική ένδειξη
ενεργούς λοίμωξης από μικροοργανισμό συμβατό με ΛΕ

ΤροποποιημέναΤροποποιημένα κριτήριακριτήρια Duke Duke 
γιάγιά τητη διάγνωσηδιάγνωση ΛΕΛΕ
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Αγγειακά φαινόμενα – μείζονα αρτηριακά έμβολα, σηπτικά πνευμονικά
έμβολα, μυκωτικό ανεύρυσμα, ενδοκρανιακή αιμορραγία, αιμορραγίες
επιπεφυκότος, βλάβες Janeway

Ανοσολογικά φαινόμενα – σπειραματονεφρίτις, οζία Osler, κηλίδες Roth, RF

Μικροβιολογικές ενδείξεις – (+) ΑΜΚ που δεν συνιστούν μείζον κριτήριο
(εξαιρούνται περιπτώσεις με 1 μόνον (+) ΑΜΚ με CNS και
μικροοργανισμούς που σπανίως προκαλούν ΛΕ) Ή ορολογική ένδειξη
ενεργούς λοίμωξης από μικροοργανισμό συμβατό με ΛΕ
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μικροοργανισμούς που σπανίως προκαλούν ΛΕ) Ή ορολογική ένδειξη
ενεργούς λοίμωξης από μικροοργανισμό συμβατό με ΛΕ
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Επίπτωση 2 - 5 % κατ’ έτος στις ΗΠΑ*
Υπεροχή ανδρών (αναλογία 3:1)
Συχνότερη σε χρήστες προσβεβλημένους
από HIV 

Επιδημιολογία ΛΕ σε
χρήστες

*Sande MA. Endocarditis in intravenous drug users. 
In: Infective Endocarditis, Kaye, D (Ed), Raven 
Press, New York 1992. p.345. 

Προϋπάρχουσα βαλβιδοπάθεια (<50%)

Ένεση σωματιδίων μαζί με τις ουσίες (π.χ. 
τάλκ): βλάβη του ενδοθηλίου της τριγλώχινος. 

Μαζί με τις ουσίες ενίονται βακτήρια ή
μύκητες

Χρήστες: ↑ ρινική ή δερματική φορεία S. 
aureus 

Κοκαΐνη: αγγειόσπασμος

Προδιαθεσικοί παράγοντες

Staphylococcus aureus (>50%)
Στρεπτόκοκκοι, εντερόκοκκοι
Σπάνια μύκητες και gram (-) 
βακτηρίδια

Μικροοργανισμοί
σε ΛΕ σε χρήστες
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Αναλογία τριγλώχινος σε ΛΕ σε IVDUs 
30-70%

Αλλά...
Μην παραβλέπουμε τις αριστερές
κοιλότητες

Η ΛΕ Δ κοιλοτήτων έχει
συνδυαστεί με IDUs

30 % Tri
41 % Ao ή Mi
13 % Δ + Αρ κοιλότητες *. 

*Dressler FA. Am J Cardiol 1989; 63: 1240
**Sande, MA. In: Infective Endocarditis, Kaye, D (Ed), Raven 
Press, New York 1992. p.345. 

Σε νεκροτομικά ευρήματα 80 περιπτώσεων:

Η συμμετοχή Pn είναι ασυνήθης**.

Η ΛΕ Αρ κοιλοτήτων έχει χειρότερη
πρόγνωση. 

Συχνά δεν ακούγεται φύσημα.
Σηπτικά πνευμονικά έμβολα είναι συνήθη
(μέχρι και στα ¾ των περιπτώσεων). 
Περιφερικές εκδηλώσεις όπως υπονύχιες
αιμορραγίες είναι λιγότερο συχνές. 
Καρδιακή ανεπάρκεια είναι ασυνήθης.
Οι ΑΜΚ είναι συνήθως (+).

Χαρακτηριστικά
(ιδιαιτερότητες) ΛΕ

τριγλώχινος
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1. Abx 2 εβδομάδες iv
2. Abx 4 εβδομάδες iv
3. Abx 4 εβδομάδες po
4. Χειρουργική αντιμετώπιση

Τι θα χορηγούσατε σε ΛΕ
Tri;

ΘεραπείαΘεραπεία ΛΕΛΕ TriTri
Γενικώς όχι χειρουργική θεραπεία
Βραχέα σχήματα: 2 εβδομάδες
αντισταφυλοκοκκικής πενικιλλίνης χωρίς1 ή
με αμινογλυκοσίδη2 (σε MSSA)
Κλασσική θεραπεία 4-6 εβδομάδες με
αντισταφυλοκοκκική πενικιλλίνη (σε MSSA)3. 
Θεραπεία po 4 εβδομάδες με συνδυασμό
σιπροφλοξασίνης + ριφαμπικίνης4. 

1 Ribera E. Ann Intern Med. 1996;125:969.
2 Torres-Tortosa M. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 1994;13:559.
3Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2011-12 v.1.3.1
4Heldman AW. Am J Med. 1996;101:68.

ΛΕ Tri
Μικροοργανισμός ευαίσθητος σε po Abx 
Δυσκολία μακροχρόνιας iv αγωγής γιά
κοινωνικούς λόγους. 
Δυνατότητα εξωνοσοκομειακής
παρακολούθησης κατά και μετά τη
θεραπεία.

Κριτήρια γιά po αγωγή
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1. 0
2. 5
3. 10
4. 15

Θνητότητα ΛΕ Δ κοιλοτήτων
(%)

0*-6**%
Όλες οι μελέτες σε IDUs δείχνουν ↓
θνητότητα ΛΕ Tri σε σχέση με άλλες
περιπτώσεις ΛΕ

Θνητότητα ΛΕ Δ κοιλοτήτων
(%)

*Mathew J. Arch Intern Med. 1995;155:1641.
Abrams B. Ann Intern Med. 1979;90:789.

**Martín-Dávila P. Am Heart J. 2005;150:1099.

Υποτροπές (%)

1. <10
2. 10 - 20
3. 20 - 30
4. 30 - 40
5. 40 - 50
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Υποτροπές

20 - 40 %
Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό σε
άτομα που εξακολουθούν να είναι
χρήστες

Welton DE. Am J Med1979;66:932.
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ΟΟ ίδιοςίδιος άνδραςάνδρας, , 29, 
προσέρχεται στα ΤΕΠ με

πυρετό και βήχα 6 μήνες μετά

1. Πνευμονία κοινότητος
2. Tb
3. AIDS με καιροσκοπική λοίμωξη
4. Ca πνεύμονος
5. Υποτροπή ΛΕ

Ποιά η πιθανότερη
διάγνωση;
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Οι χρήστες έχουν:

1. πιθανότητα πνευμονίας κοινότητος
2. πιθανότητα Tb
3. 1 + 2
4. Τίποτα από αυτά

IVDUs και πνευμονική
νόσος

ΠνευμονίαΠνευμονία κοινότητοςκοινότητος

Οι IDUs έχουν x10 κίνδυνο να
παρουσιάσουν πνευμονία κοινότητος σε
σχέση με το γενικό πληθυσμό

Hind CR. Thorax 1990;45:891.

Τσιγάρα ή ναρκωτικές ουσίες (κάπνισμα
ή εισπνοή): ↓ τοπικοί αμυντικοί
μηχανισμοί πνευμόνων

Stupor από ναρκωτικά: ↑ πνευμονία εξ
εισροφήσεως ή απόστημα πνεύμονος

Βακτηριαιμία που ακολουθεί την ένεση: 
αιματογενής προσβολή πνεύμονος

Προδιαθεσικοί παράγοντες
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ΠοιόΠοιό AbxAbx θαθα
χορηγούσατεχορηγούσατε??

1. Αμπικιλλίνη (+/- σουλβακτάμη)

2. Αμπικιλλίνη (+/- σουλβακτάμη) + μακρολίδη

3. Κεφτριαξόνη

4. Αναπνευστική κινολόνη

5. Άλλο

Streptococcus pneumoniae 
Staphylococcus aureus
Haemophilus influenzae 
Klebsiella pneumoniae
.........

Μικροοργανισμοί

TbTb

κάποτεκάποτε......

καικαι τώρατώρα......
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ΦυματίωσηΦυματίωση

Είναι συχνότερη στους χρήστες1,2

Επιπολασμός ενεργού Tb : x 6 

(1971, Harlem Hospital,New York City: 3,740/100,000 
χρήστες vs. 584/100,000 μη χρήστες1).

1 Reichman LB. Arch Intern Med 1979;139:337.
2Perlman DC. Clin Infect Dis 1995;21:1253.

Οι IDUs με Tb

έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα MDR-Tb

σε σχέση με μη χρήστες.

Frieden TR. N Engl J Med 1993;328:521

Προδιαθεσικοί παράγοντες:
Κακές συνθήκες διαβίωσης (πενία, 
έλλειψη στέγης, κακή διατροφή, έλλειψη
περίθαλψης), HIV λοίμωξη. 

Επιτακτική ανάγκη directly observed 
therapy (DOT)

Perlman DC. Clin Infect Dis 1995;21:1253
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ΆλλαΆλλα πνευμονικάπνευμονικά
νοσήματανοσήματα

Η χρήση ενέσιμων ναρκωτικών αποτελεί
παράγοντα κινδύνου γιά HIV λοίμωξη. 

Συνεπώς, εκτός από τη φυματίωση, 
καιροσκοπικές λοιμώξεις με εκδηλώσεις
από τους πνεύμονες (πχ. άτυπα
μυκοβακτηρίδια, Pneumocystis jirovecii, 
CMV) μπορεί να παρουσιαστούν στα άτομα
αυτά.

P.jiroveciiP.jirovecii (former (former cariniicarinii))
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Λοιμώξεις δέρματος και
μαλακών μορίων

Κάθε διεργασία που οδηγεί σε λύση της συνέχειας
του δέρματος προδιαθέτει σε δημιουργία
δερματικών λοιμώξεων (αποστημάτων, δοθιήνων, 
ψευδάνθρακα) και λοιμώξεων μαλακών μορίων.
Οι IDUs: ενέσεις (iv, sc, im).

54/169 IDUs (32%) είχαν λοιμώξεις
δέρματος & μαλακών μορίων:
•αποστήματα (n=35), 
•κυτταρίτιδα (n=5), 
•αμφότερα (n=14) 
27% τα διάνοιξαν μόνοι τους, 16% αγόρασαν Abx. 

Binswanger IA. Clin Infect Dis 2000;30:579

Επιδημίες
δερματικών
λοιμώξεων από
CA-MRSA έχουν
παρουσιαστεί σε
IDUs

Stevens DL. Clin Infect Dis 2005;41:1373
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Στείρα ‘αποστήματα’: 
Από ένεση διεγερτικών ουσιών
(ένεση ελαιωδών διαλυμάτων). 
Παραμένουν στη θέση ένεσης. 
Τοπικός ερεθισμός.
Επούλωση – υπόσκληρες
αλλοιώσεις.

ΆνδραςΆνδρας, , ΙΜΙΜ, , ivdu, ivdu, 
42, 42, πυρετόςπυρετός,  ,  
εξάνθημαεξάνθημα

Σύφιλις
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Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ
εξαρτησιογόνων ουσιών και
σεξουαλικής συμπεριφοράς υψηλού
κινδύνου, που οδηγεί σε ↑ STDs στα
άτομα αυτά.

Fortenberry JD. 
J Adolesc Health. 1995;16:304

1. HBV
2. HCV
3. HIV

Ποιά ιογενής λοίμωξη είναι
συχνότερη στους IDUs?

Μέχρι και 90% των IDUs είναι
οροθετικοί γιά HCV. 

Garfein RS. Am J Public Health 1996;86:655
Gish RG. Clin Gastroenterol Hepatol 2005;3:311
Nelson PK. Lancet 2011;378:571

HCVHCV
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2 μήνες μετά

Wasley A. MMRW Surveill Summ 2008; 57: 1

>60% των νέων λοιμώξεων από HCV παρουσιάζονται σε
IDUs 

HCV vs. HBV vs. HIV HCV vs. HBV vs. HIV σεσε IDUsIDUs

Επιπολασμός HCV, HBV, και HIV
(US):
76.9%, 65.7%, 20.5%  γενικώς, και
64.7%, 49.8%, 13.9%, σε βραχυχρόνιους
χρήστες (<1 έτος). Garfein RS. Am J Public Health 1996;86:655

Nelson PK. Lancet 2011;378:571
Mathers BM. Lancet 2008;372:1733

60-80% anti-HCV σε 25 κράτη και >80% σε 12 
5-10% HBsAg σε 21 κράτη και >10% σε 10 
20-40% anti-HIV σε 5 κράτη και >40% σε 9

Mertz D. BMC Infectious Diseases 2008; 8:42
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Πνευμονία κοινότητος
Tb
HCV, HBV, HIV
STDs 
ΛΕ
Λοιμώξεις δέρματος & μαλακών
μορίων

Ανακεφαλαιώνοντας...

Λοιμώξεις σε IDUs

Πνευμονία κοινότητος x 10,
μικροοργανισμοί συνήθεις+staph!!!

Tb x 6, συχνά MDR-Tb
HCV, HBV, HIV (+/- AIDS με καιροσκοπικές
λοιμώξεις)
STDs
ΛΕ κυρίως Δ κοιλοτήτων, ιδιαίτερα
θεραπευτικά σχήματα, καλή πρόγνωση, αλλά
υποτροπές
Λοιμώξεις δέρματος & μαλακών μορίων

(~ στο 30%)

συγκεκριμένα...
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Δημήτριος Χατζηγεωργίου
Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος
Δντής Παθολογικού Τομέα

251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Μάρτιος 2012

Η γέννηση των
εμβολίων

Πολιομυελίτιδα
Το πρώτο και το ...τελευταίο κρούσμα
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Αποτελεσματικότητα εμβολίων
MMWR, 1999;48(12):245

 Νοσηρότητα 
1900 

Νοσηρότητα 
1998 

Μείωση 
% 

Ευλογιά 
Διφθερίτιδα 
Κοκκύτης 
Τέτανος 
Πολιομυελίτις 
Ιλαρά 
Παρωτίτιδα 
Ερυθρά 
Συγγενής Ερυθρά 
Μηνιγγίτιδα HiB 

48.164 
175.885 
147.271 

1314 
16.316 
503.282 
152.209 
47.745 

823 
20.000 

0 
1 

6279 
34 
0 
89 
606 
345 
5 
54 

100 
100 
95.7 
97.4 
100 
100 
99.6 
99.3 
99.4 
99.7 

 

 

Λοιμώδεις νόσοι που προλαμβάνονται μέσω
εμβολίων, ΗΠΑ, 1950‐2009

1950 2009 Διαφορά (%)

Διφθερίτις
Περιπτώσεις 5796 0 ‐100,0

Θάνατοι 410 1 (2007) ‐99,7

Τέτανος
Περιπτώσεις 486 18 ‐96,3

Θάνατοι 336 5 (2007) ‐98,5

Κοκκύτης
Περιπτώσεις 120718 16858 ‐86,0

Θάνατοι 1118 9 (2007) ‐99,2

Πολιομυελίτις
(παραλυτική)

Περιπτώσεις 33300 1 ‐99,9

Θάνατοι 1904 0 (2007) ‐100,0

Λοιμώδεις νόσοι που προλαμβάνονται μέσω
εμβολίων, ΗΠΑ, 1950‐2009

1950 2009 Διαφορά (%)

Ιλαρά
Περιπτώσεις 319124 71 ‐99,9

Θάνατοι 468 0 (2007) ‐100,0

Παρωτίτιδα
Περιπτώσεις 152209 (1968) 1991 ‐98,7

Θάνατοι 25 0 (2007) ‐100,0

Ερυθρά

Περιπτώσεις 46975 (1966) 3 ‐99,9

Θάνατοι 12 (1966) 1 (2007) ‐91,7

Σ.Σ.Ε. 62 (1969) 2 ‐97,0
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Λοιμώδεις νόσοι που προλαμβάνονται μέσω
εμβολίων, ΗΠΑ, 1950‐2009

1950 2009 Διαφορά (%)

Ηπατίτιδα Α
Περιπτώσεις 32859 1987 ‐93,9

Θάνατοι 129 (1979) 34 (2007) ‐73,6

Ηπατίτιδα Β
Περιπτώσεις 24318 (1983) 3405 ‐85,9

Θάνατοι 438 (1983) 719 (2007) +64.1

Αιμόφιλος
Περιπτώσεις 2764 (1991) 3022 +9,3

Θάνατοι 17 (1991) 4 (2006) ‐76,5

Ανεμευλογιά
Περιπτώσεις 164114 (1972) 20480 ‐87,5

Θάνατοι 122 (1972) 14 (2007) ‐88,5

Επίδραση των εμβολίων στις λοιμώδεις ασθένειες



23

Στόχοι των εμβολίων

Πλήρης εξαφάνιση ορισμένων λοιμωδών νόσων

Πρόληψη σοβαρών λοιμωδών νόσων και των επιπλοκών τους

Προφύλαξη μεμονωμένων ατόμων από βαρειά νόσηση

Περιορισμός ορισμένων επιδημιών

Προστασία συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. στρατιώτες)

Έμμεση προστασία ευαίσθητων ατόμων

Προφύλαξη από μακροπρόθεσμες επιπλοκές και καρκινογένεση

Απόφαση για ανάπτυξη ενός
εμβολίου

Είναι η νόσος (ή οι επιπλοκές της) αρκετά σοβαρές;

Μπορεί να παραχθεί ένα ασφαλές και αποτελεσματικό
εμβόλιο;

Είναι αποδεκτό από όσους θα το λάβουν (ή τους γονείς
τους);

Είναι αποδεκτή η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας;

Μπορεί να εμβολιαστεί αρκετός αριθμός ατόμων από την
ομάδα στόχος;

Ερώτηση
Ποιό σκέλος της ανοσίας είναι απαραίτητο για την
αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου;

α. Η χυμική ανοσία (αντισώματα)

β. Η κυτταρική ανοσία (κυτταροτοξικά Τ‐λεμφοκύτταρα)

γ. Ο συνδυασμός χυμικής και κυτταρικής ανοσίας

δ. Η χυμική ή η κυτταρική ανοσία, ανάλογα με τον παράγοντα

έναντι του οποίου θέλουμε να επιτύχουμε ανοσία
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Έμφυτη – επίκτηση ανοσία

Τα βασικά της ανοσολογίας

Η σημασία της επαναληπτικής δόσης (booster)
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Εμβολια
Ορισμός

Εμβόλιο: εναιώρημα
‐ αδρανοποιημένων μικροοργανισμών (inactivated vaccine)
‐ ζωντανών εξασθενημένων » (live attenuated vaccine)
‐ τμημάτων τους (split type vaccine)
‐ τροποποιημένης μη τοξικής βακτηριακής τοξίνης – ανατοξίνη
ή τοξοειδές (toxoid)

που χορηγούμενο επάγει την χυμική ή/και την κυτταρική ανοσία
με σκοπό την αποτροπή εμφάνισης λοιμώδους νόσου

Είδη εμβολίων

Ζων – Εξασθενημένος ιός ή
βακτηρίδιο

Αδρανοποιημένος ιός ή
βακτηρίδιο

MMR
Ανεμευλογιάς / ζωστήρα
LAIV (γρίπης)
Κίτρινου πυρετού
Τυφοειδούς (PO)
Ευλογιάς
BCG
Rota

Γρίπης (TIV)
Πνευμονιοκόκκου
Ηπατίτιδας Α και Β
Μηνιγγιτιδοκόκκου
Αιμοφίλου
HPV
Td, Tdap

Προβλήματα με τον εμβολιασμό των
ενηλίκων

Κύρια έμφαση στον εμβολιασμό των παιδιών

Ανεπαρκής ενημέρωση υγειονομικών και κοινού

Έλλειψη συστήματος εντοπισμού ανεμβολίαστων ατόμων

Φόβος για ανεπιθύμητες ενέργειες και επιπλοκές
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Οι φόβοι των παρενεργειών

Χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση

MMR Αυτισμός, Ν. Crohn

Ηπατίτιδας Β Απομυελίνωση, Σ.Δ.

Γρίπης (TIV) Σύνδρομο Guillain‐Barre

Κοκκύτη Αιφνίδιος θάνατος νεογνών

Ιλαράς Εγκεφαλοπάθεια

Αιμοφίλου Σ.Δ.

Ερυθράς Χρόνια αρθρίτιδα

Διάφορα εμβόλια Ατοπία

Αλουμίνιο Μυοσίτιδα εγκλείστων

Βonhoeffer J, Curr Opin Infect Dis 2007

Οι φόβοι των παρενεργειών

Με μερικά επιβεβαιωμένη επιστημονική τεκμηρίωση

MMR Αναφυλαξία (ζελατίνη)

Tdap Οίδημα του άκρου

Rotavirus Εγκολεασμός

Παρωτίτιδας Άσηπτη μηνιγγίτιδα

Γρίπης (TIV) Οφθαλμοαναπνευστικό σύνδρομο

Γρίπης (LAIV) Παράλυση τύπου Bell

Πολιομυελίτιδας (OPV) Παράλυση

Βonhoeffer J, Curr Opin Infect Dis 2007

Παρενέργειες έναντι οφέλους
Measles
Pneumonia: 6 in 100 / Encephalitis: 1 in 1,000 / Death: 2 in 1,000
Rubella
Congenital Rubella Syndrome: 1 in 4

MMR
Encephalitis or severe allergic reaction: 1 in 1,000,000

Diphtheria
Death: 1 in 20
Tetanus
Death: 2 in 10
Pertussis
Pneumonia: 1 in 8/ Encephalitis: 1 in 20 / Death: 1 in 1,500

DTaP
Acute encephalopathy: 0 ‐ 10.5 in 1,000,000
Death: None proven
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Παρενέργειες εμβολίων

Φαινόμενο Arthus

Σύνδρομο
ορονοσίας

Έκδοχα & συστατικά εμβολίων

Άλατα ή γέλη αλουμινίου (adjuvants)
Αντιβιοτικά (νεομυκίνη, κλπ)
Αλβουμίνη (εμβόλιο γρίπης, κίτρινου πυρετού)
Φορμαλδεΰδη (εμβόλια με τοξοειδή, νεκρά βακτήρια και
ιούς)
Γλουταμικό μονονάτριο (MSG) και φαινοξυ‐αιθανόλη
(σταθεροποιητές)
Θειομερσάλη (συντηρητικό, ένωση υδραργύρου)

Αντενδείξεις εμβολιασμών

Ιστορικό βαρέων αναφυλακτικών αντιδράσεων:
- γενικευμένη κνίδωση, εισπνευστικός συριγμός, οίδημα λάρυγγος, 

δύσπνοια, υπόταση, shock

Ιστορικό αναφυλαξίας στα αυγά ( γρίπης, ιλαράς, παρωτίτιδας, 
κίτρινου πυρετού)

Ιστορικό αναφυλαξίας στη νεομυκίνη (MMR)

Ανοσοκατεσταλμένοι, κύηση (εξασθενημένα)

Συγκάτοικοι ανοσοκατεσταλμένων (OPV)

Eγκεφαλοπάθεια μετά από εμβόλιο κοκκύτη
Gershon A,  CID 1997

CDC, MMWR 2006; 55(RR-15): 1-48
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Δεν αποτελούν αντένδειξη:

Άλλη ήπια νόσηση πχ ανώτερου αναπνευστικού, γαστρεντερίτιδα

Λήψη αντιβιοτικών

Προηγούμενη ήπια ή μέτρια τοπική αντίδραση

Οικογενειακό ιστορικό ΑΕ μετά από εμβολιασμό
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Ηλικιακή κατανομή περιπτώσεων τετάνου, 
ΗΠΑ 1980‐2002
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Τέτανος (C. tetani)

• Gram(+) σπορογόνο βακτηρίδιο με
μεγάλη αντοχή

• Παράγει τοξίνες (τετανοσπασμίνη)

• Χρόνος επώασης: 8 ημέρες

• Πιό συχνός ο γενικευμένος τέτανος

•Μεγάλος χρόνος αποκατάστασης
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Εμβόλιο τετάνου ενηλίκου
(Td, Tdap)

Αδρανοποιημένη με φορμαλίνη τετανική τοξίνη
Σε συνδυασμό με διφθεριδική τοξίνη (2 Lf units) γιά αύξηση της αντισωματικής
απάντησης
Για παιδιά > 7 ετών και ενήλικες
Δοσολογία: 3 δόσεις + αναμνηστικές δόσεις ανά 10‐ετία (μία Tdap)
Αποτελεσματικότητα: Σχεδόν 100%
Αντενδείξεις: 

Σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε προηγούμενη χορήγηση
Σοβαρή νόσος

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Τοπική αντίδραση
Έντονη τοπική αντίδραση (φαινόμενο Arthus)
Πυρετός και συστηματικά φαινόμενα

Ερώτηση

Ποιά από τις παρακάτω παρενέργειες του αντιτετανικού
εμβολίου (Td) αποτελεί ανοσολογική αντίδραση τύπου
ΙΙΙ;

α. Πόνος στο σημείο της ένεσης

β. Πόνος, ερυθρότητα, οίδημα στο σημείο της ένεσης μαζί με γενικά

συμπτώματα (κακουχία, πυρετός)

γ. Αναφυλακτική αντίδραση

δ. Νευρίτιδα του βραχιονίου πλέγματος
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Εμβόλιο έναντι ηπατίτιδας Β

Ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο
Πρόγραμμα τριών δόσεων (0, 1 και 6 μήνες) ενδομυϊκά στον δελτοειδή
Ποσοστό επιτυχίας σχεδόν 90%
Σχετικά μειωμένη αποτελεσματικότητα σε: ηλικιωμένους, καπνιστές και
παχύσαρκους
Σε αποτυχία ανάπτυξης αντισωμάτων (anti‐HBs): 

Επανάληψη 1 έως 3 δόσεων και έλεγχος αντισωμάτων σε 1 έως 6 μήνες
Χορήγηση “μεγάλης” δόσεως (νεφροπαθών)

Αντενδείξεις: αλλεργία σε προηγούμενη χορήγηση του εμβολίου

Παρενέργειες εμβολίου
ηπατίτιδας Β

Πόνος στο σημείο της ένεσης

Χαμηλός πυρετός

Αναφυλακτική αντίδραση: 1 ανά 600,000 δόσεις

Δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές παρενέργειες

Δεν υπάρχουν κίνδυνοι για το έμβρυο

Εμβόλιο ηπατίτιδας B:
Μακροχρόνια αποτελεσματικότητα

Οι τίτλοι αντισωμάτων anti‐HBs μειώνονται σε <10 mIU/mL στο 30‐

50% των ενηλίκων, 8‐10 χρόνια μετά τον εμβολιασμό

Η επανέκθεση σε HBV προκαλεί αναμνηστική απάντηση των anti‐HBs

Ανοσολογική μνήμη άθικτη για 20 τουλάχιστον χρόνια μετά τον

εμβολιασμό

Χρόνια HBV λοίμωξη έχει καταγραφεί πάρα πολύ σπάνια ανάμεσα σε

εμβολιασθέντες που είχαν καλή αρχική αντισωματική απάντηση

Επαναληπτικές δόσεις εμβολίου δεν συνιστώνται πλέον
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Ερώτηση

Ποιός από τους παρακάτω επαγγελματίες υγείας με το
αντίστοιχο προφίλ εξετάσεων χρειάζεται να εμβολιασθεί
οπωσδήποτε έναντι της ηπατίτιδας Β;

α. Επαγγελματίας Α: HBsAg (‐), anti‐HBs (+), anti‐HBc (+)

β. Επαγγελματίας Β: HBsAg (‐), anti‐HBs (+), anti‐HBc (‐)

γ. Επαγγελματίας Γ: HBsAg (+), anti‐HBs (‐), anti‐HBc (+)

δ. Επαγγελματίας Δ: HBsAg (‐), anti‐HBs (‐), anti‐HBc (‐)

Κοκκύτης

Μεταβολή της
επιδημιολογίας

Ιλαρά – Ερυθρά – Παρωτίτιδα
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Συγγενής ερυθρά

Κώφωση
Καταρράκτης
Καρδιοπάθεια
Μικροκεφαλία
Πνευματική καθυστέρηση
Οστικές διαταραχές
Σπληνομεγαλία
Ηπατομεγαλία

ΕμβόλιοMMRΙΙ

Ζώντες εξασθενημένοι ιοί έναντι ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας

Δύο δόσεις σε ηλικία 12‐18 μηνών και 4‐6 ετών

Ποσοστό αποτυχίας της πρώτης δόσης 2‐5%

Όλοι οι εργαζόμενοι σε επαγγέλματα υγείας πρέπει να έχουν κάνει δύο δόσεις
εμβολίου

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Πυρετός (5‐15%), εξάνθημα (5%), αρθραλγίες (25%), 
θρομβοπενία (1/30.000), εγκεφαλίτιδα (1/1.000.000)

Αντενδείξεις:
Σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε προηγούμενη δόση

Κύηση

Ανοσοανεπάρκεια

Πρόσφατη μετάγγιση αίματος ή παραγώγων

ΕμβόλιοMMR και αυτισμός (απόρριψη αιτιολογικής σχέσης)

Influenza

Ονομασία από το 1580 
από ιταλική λέξη
(ασκώ επιρροή)
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Δημιουργία νέων υποτύπων ιού γρίπης –
Αντιγονικός νεωτερισμός “antigenic shift”

Παράδειγμα:

• Την δεκαετία 1957‐1967 
βρισκόταν σε κυκλοφορία ιός
H2N2

• Το 1968 εμφανίστηκε ιός
H3N2 και αντικατέστησε
πλήρως τον προηγούμενο

Αντιγονική ολίσθηση ιού γρίπης
“Antigenic drift”

Παράδειγμα:

• Το 1997 το κυρίαρχο στέλεχος
ήταν το A/Wuhan/359/95 
(H3N2)

• Στα τέλη του 1997 εμφανίστηκε
το στέλεχος A/Sydney/5/97 
(H3N2) και το 1998 έγινε
κυρίαρχο στέλεχος

Treanor J., N Engl J Med 2004;351:2037

Ετήσια
διαδικασία
παραγωγής

εμβολίου γρίπης
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Εμβόλιο έναντι γρίπης
(TIV)

Αδρανοποιημένος ιός ή τμήματα ιού (split) γρίππης Α & Β

Τριδύναμο με ετήσια διαφοροποίηση ανάλογα με κυκλοφορούντα στελέχη

Αποτελεσματικότητα 60‐80% (ανάλογη της “συμφωνίας”)

Περίοδος εμβολιασμού: Οκτώβριος ‐ μέσα Νοεμβρίου

Παρενέργειες: 5‐8% τοπική ευαισθησία και χαμηλός πυρετός

Αντενδείξεις: ιστορικό υπερευαισθησίας άμεσου τύπου στο εμβόλιο και
υπερευαισθησία αναφυλακτικού τύπου στο αυγό

Preservative‐free εμβόλια και το πρόβλημα της θειομερσάλης (υδράργυρος)

Εμβόλιο έναντι γρίπης
(LAIV)

Από το 2003 κυκλοφορεί στις ΗΠΑ εμβόλιο με ζώντες ιούς

Χορήγηση υπό μορφή spray από τη μύτη (FluMist)

Τριδύναμο με ετήσια διαφοροποίηση ανάλογα με τα κυκλοφορούντα στελέχη

Δεν περιέχει θειομερσάλη ή άλλα συντηρητικά

Μετά τον εμβολιασμό ο ιός διασπείρεται για αρκετές ημέρες

Αποτελεσματικότητα 87% στα παιδιά

Πρόληψη μέσης ωτίτιδας κατά 30%

Σε ενήλικες μείωση των εμπυρέτων επεισοδίων κατά 25‐40%

Συσχέτιση με περιπτώσεις παράλυσης Bell (N Engl J Med 2004;350:896)

Διαφορές μεταξύ TIV & LAIV
TIV LAIV

Στέλεχος ιού Αδρανοποιημένο Εξασθενημένο

Ηλικίες >6‐24 mo, >50 y 2‐49 y

Ομάδες κινδύνου ΝΑΙ ΟΧΙ

Συγκάτοικοι ατόμων με σοβαρή
ανοσοκαταστολή

ΝΑΙ ΟΧΙ

Συγκάτοικοι ατόμων με άλλους παράγοντες
κινδύνου

ΝΑΙ ΝΑΙ

Συγχορήγηση με άλλα εμβόλια ΝΑΙ ΝΑΙ (;)

Επαγωγή τοπικής ανοσίας (IgA) OXI ΝΑΙ

Τρόπος χορήγησης Ενδομυϊκά Ενδορινικά (σπρέϊ)

Γρίπη Α ++ ++

Γρίπη Β ++ +

Παιδιά + ++
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Αποτελεσματικότητα εμβολίου γρίπης

Εξαρτάται από την συμφωνία των κυκλοφορούντων στελεχών με αυτά
που περιλαμβάνει το εμβόλιο

60‐90% πρόληψη των επεισοδίων συμπτωματικής γριπώδους συνδρομής
σε άτομα <65 ετών

30‐40% αποτελεσματικότητα σε ηλικιωμένους ασθενείς

50‐60% πρόληψη εισαγωγών σε νοσοκομεία

Πρόληψη θανατηφόρων επιπλοκών κατά 80%

Διάρκεια προστασίας 2‐6 μήνες

Παρενέργειες εμβολίου γρίπης

Τοπικό άλγος στο σημείο της ένεσης (10‐64%)

Πυρετός, κακουχία, μυαλγίες για 1‐2 ημέρες (5‐10%)

Αλλεργική αντίδραση άμεσου τύπου (αναφυλακτική) πολύ σπάνια

Σύνδρομο Guillain‐Barre: μέχρι το 1994: 1:1.000.000 δόσεις, μετά το 1994: 
απροσδιόριστη συχνότητα

Μείωση της συχνότητας κατά 75% μεταξύ 1993‐1994 και 2002‐2003 (JAMA 

2004;292:2478)

Συμπτώματα λοίμωξης ανώτερου αναπνευστικού μετά το FluMist

Παράλυση προσωπικού τύπου Bell με το FluMist
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Μελλοντικά εμβόλια
έναντι της γρίπης

Lambert L.C. & Fauci A.S. NEJM 
2010;363:2036

Ερώτηση

Ποιός από τους παρακάτω δεν πρέπει να πρέπει να
εμβολιασθεί με το εμβόλιο γρίπης;

α. Ασθενής 61 ετών που λαμβάνει μακροχρόνια προφυλακτική θεραπεία με

πενικιλλίνη λόγω σπληνεκτομής

β. Ασθενής 70 ετών που βρίσκεται σε ανάρρωση μετά από ένα κοινό

κρυολόγημα

γ. Ασθενής 18 ετών με βρογχικό άσθμα που παρουσίασε σοβαρή αλλεργική

αντίδραση στο εμβόλιο την περασμένη χρονιά

δ. Όλοι οι παραπάνω

Ανεμευλογιά (VZV‐λοίμωξη)
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Εμβόλιο έναντι ανεμευλογιάς

Πάρα πολύ συχνή νόσος παγκοσμίως
Πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα (αερογενής)
100 θάνατοι ετησίως από ανεμευλογιά στις Η.Π.Α.
Εμβόλιο από ζώντα εξασθενημένο ιό VZV (Oka strain)
Τρόπος χορήγησης: Υποδορίως
Απαιτούμενες δόσεις:

Παιδιά < 13 ετών: 1 δόση (12ο‐24ο μήνα)
Έφηβοι και ενήλικες: 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 1‐2 μήνες

Αντενδείξεις:
Κύηση
Ανοσοανεπάρκεια (HIV, καταστολή κυτταρικής ανοσίας)
Αντίδραση σε προηγούμενη δόση
Οποιαδήποτε σοβαρή νόσος

Ενδείξεις εμβολίου έναντι ανεμευλογιάς
MMWR, 2005;54(40)

Όσοι βρίσκονται σε στενή επαφή με άτομα που κινδυνεύουν να νοσήσουν με
βαρειά νόσο:

Επαγγελματίες υγείας
Συγκάτοικοι ατόμων σε ανοσοκαταστολή

Όσοι βρίσκονται σε κίνδυνο να νοσήσουν ή να μεταδόσουν την ανεμευλογιά:
Δάσκαλοι, νηπιαγωγοί
Εργαζόμενοι σε παιδικούς σταθμούς
Τρόφιμοι και προσωπικό:

Σοφρωνιστικών καταστημάτων
Κολλεγίων
Στρατοπέδων

Έφηβοι και ενήλικες που διαμένουν με παιδιά
Γυναίκες που πιθανόν να βρεθούν σε κατάσταση εγκυμοσύνης
Ταξιδιώτες

Ενδείξεις ανοσίας του ενήλικα έναντι του ιού
VZV

Τεκμηριωμένος εμβολιασμός με δόσεις ανάλογα με την ηλικία

Αναφερόμενο ιστορικό ανεμευλογιάς προ του 1966

Ιστορικό τυπικής ανεμευλογιάς που είχε διαγνωσθεί από γιατρό ή
από τον γονέα, για τα άτομα που έχουν γεννηθεί από το 1966‐1997

Ιστορικό έρπητα ζωστήρα που διαγνώσθηκε από γιατρό

Εργαστηριακή διάγνωση ανοσίας (IgG αντισώματα)
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Ανεπιθύμητες ενέργειες εμβολίου έναντι
ανεμευλογιάς

Τοπικός ερεθισμός (30% των ενηλίκων)
Πυρετός (<10%)
Ήπιο εξάνθημα ανεμευλογιάς (<5%)  ΠΡΟΣΟΧΗ: κίνδυνος μετάδοσης
στα άτομα του περιβάλλοντος
Επιληψία (<1/1000)
Πνευμονία (πάρα πολύ σπάνια)
Εγκεφαλίτιδα (πάρα πολύ σπάνια)
Αιματολογικές διαταραχές (πάρα πολύ σπάνια)
Αρθροπάθεια (πάρα πολύ σπάνια)
Αλλεργικές αντιδράσεις

Έρπης ζωστήρ

Εμβόλιο έναντι έρπητα ζωστήρα

Lifetime risk: 32% στις ΗΠΑ

Περιέχει ζωντανό εξασθενημένο ιό VZV (14‐φορές περισσότερο από το

εμβόλιο ανεμευλογιάς)

Χορηγείται υποδόρια

Η ACIP συνιστά μία (1) δόση σε άτομα >60 (το FDA έχει δώσει άδεια

και για >50)

Δεν απαιτείται screening για ανοσία έναντι VZV 

Αντενδείξεις: ανοσοκαταστολή, εγκυμοσύνη (ή επικείμενη εγκυμοσύνη)

Μπορεί να συγχορηγηθεί με εμβόλιο πνευμονιοκόκκου
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Ερώτηση
Για ποιόν από τους παρακάτω ενδείκνυται το εμβόλιο
έναντι του έρπητα ζωστήρα;

α. Ασθενής 50 ετών που πρόκειται να υποβληθεί σε
μεταμόσχευση νεφρού

β. Ασθενής >60 ετών που έχει περάσει έρπητα ζωστήρα σε
νεαρή ηλικία

γ. Ασθενής που πέρασε πρόσφατα έρπητα ζωστήρα και με
σκοπό να μειωθεί η πιθανότητα μεθερπητικής νευραλγίας

δ. Κανέναν από τους παραπάνω

Φυματίωση (M. tuberculosis)

Εμβόλιο έναντιM. tuberculosis (BCG)

• Εξασθενημένο στέλεχοςM. bovis
• Αποτελεσματικότητα του εμβολίου 50%
• Παρενέργειες: τοπικός ερεθισμός, έλκη, οστεομυελίτιδα, διάσπαρτη BCG
λοίμωξη

• Κίνδυνος σε περίπτωση ανοσοανεπάρκειας
• Ενδείξεις εμβολιασμού στα παιδιά:

Συνεχιζόμενη έκθεση σε φυματίωση από ανθεκτικό στέλεχος
Συνεχιζόμενη έκθεση σε φυματίωση εφ’ όσον δεν είναι δυνατή η προληπτική
θεραπεία
Ομάδες πληθυσμού με υψηλούς δείκτες μόλυνσης

• Σε επαγγελματίες υγείας αμφίβολη η χρησιμότητα (Προτεραιότητα τα μέτρα
αναπνευστικής προστασίας και μέτρα απομόνωσης)
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Νέο εμβόλιο BCG
(ανασυνδυασμένο DNA)

Προσθήκη και αφαίρεση
γονιδίων από τον
βάκιλλο Calmette‐
Guerin με σκοπό την
ενεργοποίηση τόσο της
χυμικής ανοσίας (μέσω
CD4+) όσο και της
κυτταρικής (μέσω CD8+)

N Engl J Med, 2005

Εμβόλια έναντι μηνιγγιτιδοκόκκου

1) Πολυσακχαριδικά:
Έναντι των στελεχών [A,C] ή [A, C, Y, W-135]
Δεν καλύπτουν το στέλεχος Β (υπεύθυνο για το 30-40% των
σποραδικών κρουσμάτων)
Χρονική διάρκεια ανοσίας: 3-5 χρόνια
Ενδείξεις: α. γενικός πληθυσμός σε περιόδους επιδημιών

β. προφύλαξη ειδικών ομάδων (στρατιώτες, τρόφιμοι
φυλακών, εσώκλειστοι μαθητές σχολείων, κλπ)

2) Συζευγμένα:
Έναντι των στελεχών A, C, Y, W-135 (MCV4, Menactra, Menveo)
Έναντι του στελέχους C (MCC)
Εφ’ άπαξ χορήγηση, αρχίζοντας από την ηλικία λίγων μηνών
Ενδείξεις: αντιμετώπιση επιδημιών

Πολυσακχαριδικά
ή συζευγμένα
εμβόλια;

Με την σύζευξη ενός
πολυσακχαρίτη με μία
πρωτεϊνη, επιτυγχάνεται
πιό ολοκληρωμένη
ανοσολογική απάντηση
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Summary of Studies of Outer‐Membrane–Vesicle 
Vaccines against Neisseria meningitidis.

Tan LK et al. N Engl J Med 2010;362:1511‐1520.

Εμβόλιο έναντι πνευμονιοκόκκου (1)

Έγκριση κυκλοφορίας το 1979 (14‐δύναμο, πολυσακχαριδικό) και το 1983 
(23‐δύναμο, πολυσακχαριδικό)

Κάλυψη του 85‐90% των στελεχών που προκαλούν βακτηριαιμία

Αποτελεσματικότητα σε ενήλικες (εργαζόμενοι σε ορυχεία, στρατιώτες, 
κλπ) ή σε παιδιά >2 ετών: 80‐95%

Εφ’ άπαξ χορήγηση IM

Αναμνηστική δόση σε άτομα >65 ετών που έλαβαν την πρώτη τους δόση
πριν τα 65 έτη και εφ’ όσον πέρασαν 5 έτη

Αναμνηστική δόση ανά 5‐ετία σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα

Παρενέργειες: Τοπικό ερύθημα και πόνος (50%), σπανιότατες
αναφυλακτικές αντιδράσεις
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Εμβόλιο έναντι πνευμονιοκόκκου (2)

Το 2000: έγκριση κυκλοφορίας 7‐δύναμου συζευγμένου με CRM197, για
παιδιά <2 ετών

Αποτελεσματικότητα: 97%

Χορήγηση σε 4 δόσεις από την ηλικία των 2 μηνών

Μείωση της συχνότητας συστηματικών λοιμώξεων, μικροβιαιμίας αλλά
και της μέσης ωτίτιδας

Μείωση της φορείας πνευμονιοκόκκου στον ρινοφάρυγγα→ μείωση
των λοιμώξεων από πνευμονιόκοκκο στην κοινότητα (!)

Πιθανή αύξηση συχνότητας των υπολοίπων 83 στελεχών (?)

Μελλοντικό εμβόλιο για πνευμονιόκοκκο (έναντι πρωτεϊνών PspA και
PsaA)

Ενδείξεις εμβολιασμού έναντι
πνευμονιοκόκκου

Ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις (άσθμα, κυστική ίνωση, 
χρόνιοι καπνιστές)

Ασθενείς με χρόνιες καρδιακές παθήσεις

Ανατομική ‐ λειτουργική ασπληνία

Υπογαμμασφαιριναιμία (κυρίως IgG2)

Νόσος Hodgkin, πολλαπλούν μυέλωμα

Χρόνιες ηπατοπάθειες (κίρρωση, αλκοολισμός)

Μεταβολικά νοσήματα (σακχαρώδης διαβήτης, κλπ)

Νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωσικό σύνδρομο

Διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού

Κοχλιακά εμφυτεύματα

Κατάστασεις ανοσοκαταστολής

Αποτελεσματικότητα PPV23

Νέοι υγιείς ενήλικοι 53‐92%

Ηλικιωμένοι >65 ετών 75%

Πνευμονία με βακτηριαιμία 50‐80%

Πνευμονία χωρίς βακτηριαιμία Mικρότερη αποτελεσματικότητα

Βαρεία υποκείμενη νόσος »

Ανοσοκαταστολή »
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Ερώτηση

Ειδικευμένος γιατρός 35 ετών, υγιής, εκδήλωσε επιθυμία να
μεταβεί κατά τον μήνα Αύγουστο στο Κονγκό για να
συμμετάσχει σε ανθρωπιστική αποστολή. Η τελευταία φορά
που εμβολιάστηκε ήταν κατά την διάρκεια της θητείας του
στο στρατό πριν 10 χρόνια. Ποιό από τα παρακάτω εμβόλια
δεν είναι απόλυτα απαραίτητο;

α. Τετάνου‐διφθερίτιδας τύπου ενηλίκου
β. Τετραδύναμο μηνιγγιτιδοκόκκου συζευγμένο
γ. Τριδύναμο εποχικό γρίπης
δ. 23‐δύναμο πολυσακχαριδικό πνευμονιόκοκκου

Εμβόλιο έναντι HPV

Η πιό συχνά μεταδιδόμενη ιογενής ΣΜΝ – καρκίνος τραχήλου μήτρας

40 διαφορετικά στελέχη HPV

Το εμβόλιο περιλαμβάνει 4 στελέχη (σχετίζονται: 2 με τον καρκίνο τραχήλου
μήτρας και 2 με κονδυλώματα)

Ενδείξεις: Κορίτσια ηλικίας 11‐12 ετών (πριν από οποιαδήποτε έκθεση σε HPV) 
καθώς και 13‐26 ετών

Αγόρια ???

3 δόσεις (0, 2 και 6 μήνες)

Όχι σε εγκύους

Παρενέργειες: Πόνος στο σημείο της ένεσης, πυρετός, αλλεργικές αντιδράσεις
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Οι επαγγελματίες υγείας ασκούν επικίνδυνο
επάγγελμα

Οι επαγγελματίες υγείας βρίσκονται σε κίνδυνο να μολυνθούν στην
διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους

Ο κίνδυνος όμως μπορεί να μειωθεί με:
Αυστηρή τήρηση της υγιεινής των χεριών

Αυστηρή τήρηση των βασικών μέτρων προφύλαξης

Έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων απομόνωσης

Εφαρμογή προγράμματος ανοσοποίησης (εμβολιασμού)

Ερώτηση

Ποιός από τους παρακάτω θεωρείτε πως είναι σημαντικός λόγος για
τον οποίο πρέπει να εμβολιάζονται οι επαγγελματίες υγείας;

Προφύλαξη των ίδιων από μεταδοτικά νοσήματα

Προφύλαξη της οικογένειας και των συντρόφων τους

Προφύλαξη των ευάλωττων ασθενών από σοβαρά μεταδοτικά

νοσήματα

Όλοι οι παραπάνω

Εμβολιαστική κάλυψη ηπατίτιδας Β επαγγελματιών
υγείας σε 113 νοσοκομεία, Η.Π.Α., 1994‐1995*

  Απασχόληση Αριθμός 3 δόσεις, %
  Παραϊατρικό προσωπικό 149 81
  Ακτινολογικό 196 73
  Νοσηλεύτριες 1056 72
  Ιατροί/εκπαιδευόμενοι 61 71
  Βοηθοί νοσηλευτριών 645 63
  Τεχνικοί/ασφάλεια 132 59
  Διοικητικοί υπάλληλοι 222 44
  Μάγειροι/τραπεζοκόμοι 69 44
  Σύνολο 2530 66.5

*Arch Intern Med 1997;157:2601
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Αιτίες αποτυχίας προγράμματος
εμβολιασμού

Μη συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας
• Επιθυμία αποφυγής φαρμάκων ‐ ενέσεων
• Φόβος για παρενέργειες
• Πεποίθηση οτι τα εμβόλια είναι αναποτελεσματικά
• Πεποίθηση οτι ο κίνδυνος μόλυνσης/νόσησης είναι αμελητέος
• Μη ολοκλήρωση των απαραίτητων δόσεων

Έλλειψη προγράμματος εμβολιασμών
• Έλλειψη σταθερής πολιτικής
• Έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού
• Έλλειψη υποδομών

Δήλωση άρνησης εμβολιασμού

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ....................... δηλώνω υπεύθυνα οτι έχω αντιληφθεί
πλήρως οτι λόγω της απασχόλησής μου στον χώρο του νοσοκομείου
βρίσκομαι σε κίνδυνο να μολυνθώ με τον ιό της ηπατίτιδας Β και οτι μου
δόθηκε η δυνατότητα να εμβολιαστώ με το εμβόλιο έναντι της ηπατίτιδας Β. 

Επίσης δηλώνω υπεύθυνα οτι αρνούμαι προς το παρόν τον εμβολιασμό αυτό
και με την επιλογή μου αυτή θα συνεχίσω να βρίσκομαι σε κίνδυνο να
μολυνθώ με τον ιό της ηπατίτιδας Β.

Εάν στο μέλλον αλλάξω γνώμη και θελήσω να εμβολιαστώ έναντι της
ηπατίτιδας Β, αυτό θα γίνει χωρίς καμμία επίπτωση.

Ο Δηλών

Εμβολιασμοί και εγκυμοσύνη

Εμβόλιο Μπορεί να χορηγηθεί Αντενδείκνυται

Ηπατίτιδας Α

Ηπατίτιδας Β

Γρίπης (αδρανοποιημένο) Ενδείκνυται

Γρίπης (LAIV)

Ιλαράς

Παρωτίτιδας

Πνευμονιοκόκκου

Πολιομυελίτιδας (IPV)

Ερυθράς

Διφθερίτιδας/τετάνου

Ανεμευλογιάς, ζωστήρα
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Συνιστώμενοι εμβολιασμοί ενηλίκων

19-26 ετών 27-49 ετών 50-59 ετών 60-64 ετών >64 ετών
Τέτανος, 

Διφθερίτιδα, 
Κοκκύτης (Td/Tdap)

Η πρώτη αναμνηστική δόση πρέπει να είναι Tdap και οι επόμενες Td κάθε 10 χρόνια
Td αναμνηστική
κάθε 10 χρόνια

Ιός θηλωμάτων
(HPV) 3 δόσεις (γυναίκες)

Ανεμευλογιά 2 δόσεις
Ζωστήρας 1 δόση

Ιλαρά, Ερυθρά, 
παρωτίτιδα (MMR) 1 ή 2 δόσεις 1 δόση

Γρίπη 1 δόση ετησίως 1 δόση ετησίως
Πνευμονιόκοκκος

(πολυσακχαριδικό) 1 ή 2 δόσεις 1 δόση

Ηπατίτιδα Α 2 δόσεις
Ηπατίτιδα Β 3 δόσεις

Μηνιτιδόκοκκος 1 ή περισσότερες δόσεις

Υποχρεωτικός εμβολιασμός

Ενδείκνυται κατά περίπτωση

Συνιστώμενοι εμβολιασμοί ενηλίκων, ανάλογα
με ιατρικές και άλλες ενδείξεις

Εγκυμοσύνη Ανοσοκαταστολή
(εκτός AIDS)

HIV λοίμωξη Σακχαρώδης
διαβήτης, 

Καρδιοπάθειες, 
Χρόνιες

Πνευμονοπάθειες
, Χρόνιος

Αλκοολισμός

Ασπληνία
(σπληνεκτομή), 

Έλλειψη
συμπληρώματος

Χρόνιες
Ηπατοπάθειες

Νεφρική
Ανεπάρκεια, 
Αιμοδιήθηση

Επαγγελματίες
Υγείας<200 

CD4/μL
>200 

CD4/μL

Τέτανος, Διφθερίτιδα, 
Κοκκύτης (Td/Tdap) Td Η πρώτη αναμνηστική δόση πρέπει να είναι Tdap και οι επόμενες Td κάθε 10 χρόνια

Ιός θηλωμάτων (HPV) 3 δόσεις (γυναίκες) μέχρι την ηλικία των 26 ετών
Ανεμευλογιά Αντενδείκνυται 2 δόσεις
Ζωστήρας* Αντενδείκνυται 1 δόση

Ιλαρά, Ερυθρά, 
παρωτίτιδα (MMR) Αντενδείκνυται 1 ή 2 δόσεις

Γρίπη 1 δόση TIV ετησίως
1 δόση TIV ή

LAIV* 
ετησίως

Πνευμονιόκοκκος
(πολυσακχαριδικό) 1 δόση 1 ή 2 δόσεις 1 δοση

Ηπατίτιδα Α 2 δόσεις 2 δόσεις
Ηπατίτιδα Β 3 δόσεις 3 δόσεις 3 δόσεις 3 δόσεις

Μηνιτιδόκοκκος 1 ή περισσότερες δόσεις
1 ή

περισσότερες
δόσεις

1 ή περισσότερες δόσεις

Υποχρεωτικός εμβολιασμός Ενδείκνυται κατά περίπτωση Αντενδείνυται



48

Ερώτηση

Ποιό από τα παρακάτω εμβόλια αντενδείκνυται σε
ασθενή με HIV λοίμωξη και με αριθμό CD4: 55/mm3;

α. Εμβόλιο έναντι τετάνου‐διφθερίτιδας τύπου ενηλίκου

β. Εμβόλιο έναντι πνευμονιοκόκκου

γ. Συζευγμένο εμβόλιο έναντι μηνιγγιτιδοκόκκου

δ. Εμβόλιο έναντι κίτρινου πυρετού

Η ιστορία
του αντι‐εμβολιαστικού κινήματος

Αρχίζει ταυτόχρονα με την προσπάθεια του E. Jenner για το εμβόλιο της
ευλογιάς

“The Dangerous and Sinful Practice of Inoculation” (1772) από τον Rev. 
Edward Massey

“Inoculation ‐ An Indefensible Practice” από τον Rev. Mr. Delafaye

Ίδρυση Αντιεμβολιαστικής Εταιρείας της Αμερικής (1879, από τον Βρεττανό
W. Tebb)
Ίδρυση της Ένωσης Εναντίον του Υποχρεωτικού Εμβολιασμού στην Νέα
Αγγλία
Ίδρυση της Αντιεμβολιαστικής Ένωσης, στη Νέα Υόρκη
Κύριος χρηματοδότης των αντιεμβολιαστικών κινημάτων η Pittsburg 
Glass Company και ο ιδρυτής της John Pitcairn
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Η επανάσταση του εμβολίου
“La Revolta da Vacina”

Ρίο ντε Τζανέϊρο, Βραζιλία, τέλη 19ου
αιώνα
Έξαρση φυματίωσης, κίτρινου πυρετού, 
ιλαράς, τύφου, λέπρας και βουβωνικής
πανώλους
Απόφαση προέδρου R. Alves για
εξυγίανση της πόλης
Υπεύθυνος προγράμματος: Ozwaldo 
Cruz

Νομοθεσία: “Bota Abaixo”, Brigadas 
Mata Mosquitos και υποχρεωτικός
εμβολιασμός
10‐16 Νοε 1904: Επανάσταση με μάχες
στους δρόμους

Οι επιπτώσεις από την διακοπή των
εμβολίων

Στοκχόλμη, 1873‐1874
Μείωση εμβολιαστικής κάλυψης έναντι ευλογιάς στο 40% (έναντι 90% 
στο υπόλοιπο της χώρας) για θρησκευτικούς και άλλους λόγους
εμφάνιση επιδημίας ευλογιάς

Μ. Βρεττανία, 1974‐1980
Μείωση εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της κοκκύτου στο 31% (από 81%), 
μετά από δημοσίευμα στον ιατρικό τύπο με 36 περιπτώσεις
ανεπιθυμήτων ενεργειών εμφάνιση επιδημιών κοκκύτου με θανάτους
βρεφών

Σουηδία, 1979‐1996
Διακοπή εμβολίου έναντι κοκκύτου το 60% των παιδιών ηλικίας <10 
ετών προσβλήθηκε από κοκκύτη

Οι επιπτώσεις από την διακοπή των
εμβολίων
Ολλανδία, 1999‐2000
Επιδημία ιλαράς σε θρησκευτική κοινότητα που απαγορεύει τους
εμβολιασμούς 2961 κρούσματα, 68 νοσηλείες και 3 θάνατοι

Μ. Βρεττανία ‐ Ιρλανδία, 2000
Μετά από διαμάχη για την ασφάλεια του εμβολίουMMR, μείωση
εμβολιαστικής κάλυψης στο 60% εμφάνιση επιδημίας ιλαράς
στην Ιρλανδία με 100 εισαγωγές και 3 θανάτους

Νιγηρία, 2001 μέχρι σήμερα
Διακοπή εμβολίων πολιομυελίτιδας, ιλαράς και διφθερίτιδας μετά από
σύσταση πολιτικού προσώπου 20.000 περιπτώσεις ιλαράς με 600 
θανάτους (σε 3 μήνες), επανεμφάνιση πολιομυελίτιδας (>50% των
παγκόσμιων κρουσμάτων σήμερα)
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Αιτίες για άρνηση εμβολιασμού
Προσωπική επιλογή
Άγνοια για το όφελος των εμβολίων
Φόβος για την διαδικασία του εμβολιασμού
Φόβος για επιπλοκές
Μαζική «υστερία»
Θρησκευτικοί λόγοι (χιλιαστές, σαϊεντολόγοι, amish, κλπ)
Εναλλακτική ιατρική (ομοιοπαθητική, “ολιστική” ιατρική, ayuverda, 
χειροπράκτες, βελονιστές, κλπ)
Οικονομικά κίνητρα
Πολιτικές επιλογές
Διάφορα συμφέροντα

Μελλοντικές προκλήσεις

Θεραπεία νοσημάτων

Πρόληψη παρασιτικών νόσων (ελονοσία, σχιστοσωμίαση, κλπ)

Πρόληψη χρονίων λοιμωδών νοσημάτων (HIV, HSV, EBV, M. 

tuberculosis, κλπ)

Πρόληψη νεοπλασματικών νόσων (HBV, HPV, κλπ)

Πρόληψη αυτοανοσίας (π.χ. νοσήματα κολλαγόνου)

Θεραπεία αλλεργικών νόσων

Πρόληψη και θεραπεία καταστάσεων εθισμού

Πρόληψη άλλων χρονίων νόσων (αθηροσκλήρωση, ν. Alzheimer, κλπ)
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Νέες βιοτεχνολογικές προκλήσεις

Εμβόλια DNA

Ανασυνδυασμένοι ιοί (poxviruses όπως vaccinia, adenovirus)

“Virus-like” σωματίδια (rotavirus)

Ανασυνδυασμένα βακτηρίδια (Salmonella, BCG)

Πεπτιδικά εμβόλια (συζευγμένα με πρωτεϊνικούς ή λιπιδικούς φορείς)

Στόχευση στην έμφυτη ανοσίας (adjuvants)

Εμβόλια που επάγουν την κυτταρική ανοσία (Τ-cells, NK-cells)

Εμβόλια σε μεταλλαγμένα τρόφιμα

Application of 
Reverse Vaccinology 
in Development of a 
Vaccine for Group B 

Neisseria 
meningitidis
Infection.

Tan LK et al. N Engl J Med 2010;362:1511‐1520.
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Ευχαριστώ
για την προσοχή σας





Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας
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