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Εμβολιαςμόσ ζναντι
τετάνου, διφκερίτιδασ, κοκκφτθ

(Td/Tdap)

Τα εμβόλια BOOSTRIX POLIO και REPEVAX πποοπίδονηαι 

μόνο για αναμνεζηικό εμβολιαζμό για ηιρ ελικίερ ≥ 4 εηών 

και ≥ 3 εηών, ανηίζηοισα, ωρ μία δόζε ηων 0.5ml, IM.



Td/Tdap

• Ενιλικεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εγκφων, με αβζβαιο 
ιςτορικό πλιρουσ αρχικισ ανοςοποίθςθσ, πρζπει να λάβουν 
τθν πλιρθ ςειρά εμβολιαςμοφ.

3 δόςεισ εμβολίου ενθλίκων (0, 1, 6-12 μινεσ), 

εκ των οποίων θ μία να είναι Tdap

• Ενιλικεσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τον βαςικό εμβολιαςμό,
μία αναμνθςτικι* δόςθ του εμβολίου Td ενθλίκων πρζπει 
να αντικαταςτακεί με το εμβόλιο Tdap.

*(ανά 10ετία)



Tdap ςε ειδικζσ ομάδεσ

Σε:

• Λεχωΐδεσ, 

• Στενό περιβάλλον βρεφϊν <12 μθνϊν, 

• Επαγγελματίεσ υγείασ που ζρχονται ςε επαφι με βρζφθ 

ςυνιςτάται θ χοριγθςθ Tdap ςε ςυντομότερο 

διάςτθμα, ςυγκεκριμζνα 2 χρόνια μετά τθν τελευταία

δόςθ Td ενθλίκων, με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει 

ολοκλθρωκεί προθγουμζνωσ ο βαςικόσ εμβολιαςμόσ.



Tdap και εγκυμοςφνθ

Στισ εγκφουσ πρζπει να χορθγείται 

μία δόςθTdap ςε κάκε εγκυμοςφνθ, 

κατά προτίμθςθ τθν 27θ - 36θ εβδομάδα,

ανεξάρτθτα από τον αρικμό των ετϊν που ζχουν παρζλκει από 

τον τελευταίο εμβολιαςμό με Td ι Tdap.



• The multivariable vaccine effectiveness (VE) estimate for Tdap 
administered during the third trimester of pregnancy was 
77.7% (95% CI, 48.3%–90.4%).

• Vaccine effectiveness increased to 90.5% (95% CI, 65.2%–

97.4%) against hospitalized cases.

Scoff TH, et al. Clin Infect Dis 2017;65:1977–83. 



________________________________________________________

• Infants of mothers who received 
Tdap vaccination during pregnancy vs those who did not 
were 9% less likely to be diagnosed with an 
Acute Respiratory Illness at <2 months of age: RR 0.91 (0.84–0.99).

• The risk was 17% lower if vaccination was received between 
27 and 36 weeks of pregnancy: RR 0.83 (0.74–0.93).

Khodr ZG, et al. Vaccine 2017 ;35:5603-10.



Εμβολιαςμόσ ζναντι τθσ ιλαράσ, τθσ 

παρωτίτιδασ και τθσ ερυκράσ

Στθ χϊρα μασ κυκλοφοροφν τα εμβόλια 
MMR VAX PRO και PRIORIX.
Επίςθσ, το PRIORIX-TETRA



Ερυκρά

• Σε κάκε γυναίκα αναπαραγωγικισ θλικίασ πρζπει να 
ελζγχεται θ φπαρξθ ανοςίασ και να γνωςτοποιείται ςε 
αυτι ο κίνδυνοσ που διατρζχει το ζμβρυο για ανάπτυξθ 
ςυγγενοφσ ςυνδρόμου ερυκράσ, εάν θ ίδια αποδειχκεί 
επίνοςθ και δεν τθσ χορθγθκεί μία δόςθ MMR.

• Σε αυτι τθν περίπτωςθ πρζπει να γίνει ςφςταςθ 

αποφυγισ εγκυμοςφνθσ για τισ επόμενεσ 4 εβδομαδεσ.



Ερυκρά

• Στισ επίνοςεσ εγκφουσ, θ πρϊτθ δόςθ του εμβολιαςμοφ

πρζπει να χορθγθκεί αμζςωσ μετά τον τοκετό, 

πριν τθν ζξοδο από το μαιευτιριο. 

• Σε περίπτωςθ MMR εμβολιαςμοφ εγκφου, που δεν 
γνϊριηε τθν εγκυμοςφνθ τθσ, δεν ςυνιςτάται διακοπι 
τθσ κφθςθσ.



Παρωτίτιδα – Συςτάςεισ τθσ ACIP: 2018

Persons previously vaccinated with 2 doses of a mumps virus–
containing vaccine who are identified by public health 

authorities as 

being part of a group at increased risk for acquiring mumps 
because of an outbreak should receive a third dose 

of a mumps virus–containing vaccine to improve protection 
against mumps disease and related complications.

Marin M, et al. MMWR 2018;67:33–38.



Ιλαρά

• 2%-5% των παιδιϊν που εμβολιάηονται με τθν πρϊτθ δόςθ 
του εμβολίου παρουςιάηουν αποτυχία ςτθν πρωτογενι 
αντιςωματικι απάντθςθ.

• Τα περιςςότερα από τα παιδιά που δεν ανζπτυξαν 
αντιςϊματα μετά τθν πρϊτθ δόςθ, ανταποκρίνονται με τθ 
δεφτερθ δόςθ.

• Το 99% των εμβολιαςκζντων με δυο δόςεισ παιδιϊν 
παρουςιάηουν αντιςωματικι απάντθςθ ενδεικτικι ανοςίασ 
ςτθν ιλαρά.





Εμβολιαςμόσ ζναντι του 
ζρπθτα ηωςτιρα 

ZOSTAVAX

(από ηϊντεσ εξαςκενθμζνουσ ιοφσ)



Εμβόλιο ζναντι του Ζρπθτα Ηωςτιρα

Ενδείξεισ

• Προφφλαξθ από:

- τον ζρπθτα ηωςτιρα (ΕΗ) και

- τθ μεκερπθτικι νευραλγία (ΜΕΝ)

• Για τθν ανοςοποίθςθ ατόμων  50 ετϊν

Δοςολογία

• 1 δόςθ



Θ εκδιλωςθ ζρπθτα ηωςτιρα (ΕΗ) αυξάνει τον 
κίνδυνο καρδιαγγειακϊν νοςθμάτων

Σε επιδθμιολογικι μελζτθ δείχκθκε: 

• 11% αυξθμζνοσ κίνδυνοσ εκδιλωςθσ ςτεφανιαίασ νόςου 
[adjusted HR: 1.11 (95% CI =1.04–1.19)]

• 16% αυξθμζνοσ κίνδυνοσ εκδιλωςθσ αρρυκμίασ

[adjusted HR: 1.16 (95% CI =1.09–1.23)]

μζχρι και 5 ζτθ μετά τθν εκδιλωςθ ΕΗ. 

• Σε άτομα με χρόνια νοςιματα ο κίνδυνοσ ιταν μεγαλφτεροσ 
[HR: 2.90 και HR: 1.59, αντιςτοίχωσ].

Wu PY, et al, J Med Virol 2014;86:772



Age-adjusted incidence ratios for stroke in risk periods 

following zoster



Προςφζρει το εμβόλιο όφελοσ ςε αςκενείσ 
που ζχουν εκδθλϊςει ιδθ ΕZ;

Ναι

• Ο εμβολιαςμόσ ςυνιςτάται ανεξάρτθτα από το αν 
αναφζρεται ι όχι ιςτορικό προθγοφμενου 
επειςόδιου ΕZ.

• Το εμβόλιο πρζπει να χορθγείται ζνα χρόνο μετά 
τθν εκδιλωςθ του Ζρπθτα. 

Harpaz R, et al. MMWR 2008; 57(RR-5):1-30



Μπορεί να χορθγθκεί το εμβόλιο ςε άτομα με 
άγνωςτο ιςτορικό ανεμευλογιάσ;  

Ναι

• Σχεδόν όλοι οι ενιλικεσ >60 ετϊν ζχουν μολυνκεί με 
τον VZV, ανεξάρτθτα αν αναφζρουν ςυμβατά 
ςυμπτϊματα ςτο παρελκόν.

• Δεν χρειάηεται ζλεγχοσ ανοςίασ πριν τον εμβολιαςμό

• Αν όμωσ είναι γνωςτό ότι ο αςκενισ είναι επίνοςοσ
ςτον VZV, προτιμάται θ χοριγθςθ 2 δόςεων (με 
μεςοδιάςτθμα 4 εβδομάδων) του εμβολίου τθσ 
ανεμευλογιάσ, παρά του εμβολίου του ΕΗ.  

Harpaz R, et al. MMWR 2008; 57(RR-5):1-30



Το Zostavax δεν μπορεί να χορθγθκεί ςε 
αςκενείσ με:

• Λευχαιμία ι λζμφωμα

• HIV με < 200 CD4

• Ανεπάρκειεσ κυτταρικισ ανοςίασ

• Θεραπεία με ανοςοτροποποιθτικά

(μπορεί να χορθγθκεί 1 μινα μετά τθ διακοπι τουσ)

Harpaz R, et al. MMWR 2008; 57(RR-5):1-30



Πόςο διαρκεί θ προςταςία από το εμβόλιο;

• Σε ςφγκριςθ με τθν Shingles Prevention Study (SPS), θ 
εκτιμϊμενθ αποτελεςματικότθτα του εμβολίου ςτθν 
Long-Term Persistence Sub-study (LTPS) μειϊκθκε (από 
το 7ο ζωσ το 11ο ζτοσ μετά τον εμβολιαςμό):

- από 61,1% ςε 37,3% για το φορτίο τθσ νόςου (BOI)

- από 66,5% ςε 35,4% για τθν επίπτωςθ ΜΕΝ

- από 51,3% ςε 21,1% για τθν επίπτωςθ ΕZ

Morrison VA, et al. CID 2015;60:900-6



Baxter R, et al ID Week 2015, poster # 1928 



Shingrix, GSK

• Subunit vaccine containing recombinant glycoprotein E 
(RZV) in combination with a novel adjuvant (AS01B). 

• On October 20, 2017, it was approved by the FDA for the 
prevention of herpes zoster in adults aged ≥50 years. 

• The vaccine consists of 2 doses (0.5 mL each), 
administered IM, 2–6 months apart. 



Εμβολιαςμόσ ζναντι των HPV



Εμβολιαςμόσ ζναντι HPV

Στθν Ελλάδα ζχουν εγκρικεί τα: 

• Διδφναμο (HPV2) που περιλαμβάνει τουσ ογκογόνουσ τφπουσ 
16 και 18.

• Τετραδφναμο (HPV4) με τουσ τφπουσ 6, 11 (που προκαλοφν 
το 90% των οξυτενϊν κονδυλωμάτων) και τουσ 16 και 18. 

• Εννεαδφναμο εμβόλιο που περιλαμβάνει  τουσ τφπουσ 6, 11, 
16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 (τουσ ςυχνότερουσ ογκογόνουσ 
τφπουσ).



Εμβολιαςμόσ ζναντι HPV - Ενδείξεισ

• Κακολικόσ εμβολιαςμόσ των νζων γυναικϊν 11-18 ετϊν.

• Εμβολιαςμόσ των νζων γυναικϊν 18-26 ετϊν που δεν 
ζχουν προθγουμζνωσ εμβολιαςκεί.

• Συνιςτάται και για άνδρεσ 11-21 ετϊν.

• Μπορεί να χορθγθκεί και ςτισ θλικίεσ 22-26 ετϊν.

• Δεν ςυνιςτάται ςτθν εγκυμοςφνθ.



Εμβόλια κατά του μθνιγγιτιδοκόκκου

Τετραδφναμα ςυηευγμζνα, ζναντι των οροομάδων A, C, W-135 (MCV4) 

• Menveo: πρωτεΐνθ ςφηευξθσ CRM197 (ανεξαρτιτωσ θλικίασ)

• Nimenrix: πρωτεΐνθ ςφηευξθσ τοξοειδζσ του τετάνου (ζωσ 55 ετϊν)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Εμβόλια (αναςυνδυαςμζνα) ζναντι τθσ οροομάδασ Β του μθνιγγιτιδοκόκκου

• Bexsero (από 2 μθνϊν)

• Trumenba (από 10 ετϊν)



Εμβολιαςμόσ ζναντι του μθνιγγιτιδοκόκκου



• 1 δόςθ MCV4 ςε θλικία 11-18 ετϊν

---------------------------------------------------------------------------------------------

• Ενιλικεσ υψθλοφ κινδφνου

- 2 δόςεισ: αςπλθνία, ανεπάρκεια ςυμπλθρϊματοσ

- 1 δόςθ: μικροβιολόγοι, ταξιδιϊτεσ ςε ενδθμικζσ περιοχζσ, ανεμβολίαςτοι,

πρωτοετείσ φοιτθτζσ που μζνουν ςε φοιτθτικζσ εςτίεσ.

Αναςυνδυαςμζνα εμβόλια ζναντι τθσ οροομάδασ Β του μθνιγγιτιδοκόκκου

Bexsero: από 11 ετϊν - ενιλικεσ (2 δόςεισ με μεςοδιάςτθμα ≥ 1μινα)
Trumenba: από 10 ετϊν *2 δόςεισ (0, 6 μινεσ) ι 3 δόςεισ (0, 1, 5 μινεσ)+, Booster δόςθ?

Εμβολιαςμόσ ζναντι του μθνιγγιτιδοκόκκου



Εμβολιαςμόσ ζναντι των 
Θπατιτίδων A και Β



Εμβολιαςμόσ ζναντι τθσ Θπατίτιδασ Α

• Εμβολιαςτικό ςχιμα: 
2 δόςεισ, IM, με μεςοδιάςτθμα 6 μθνϊν

• Eπιτυγχάνεται προςταςία για μεγάλο χρονικό 
διάςτθμα (20 χρόνια) 

• Θ προςταςία αρχίηει 14 - 21 θμζρεσ από τθν 
πρϊτθ δόςθ του εμβολίου 



Εμβολιαςμόσ ζναντι τθσ Θπατίτιδασ Β

Εμβολιαςτικό ςχιμα: 

• 3 δόςεισ ςε χρόνουσ 0, 1 και 6 μινεσ 

• Αςκενείσ με ΧΝΑ που βρίςκονται ςε αιμοδιφλιςθ ι 
αςκενείσ με ανοςοκαταςτολι πρζπει να εμβολιάηονται 
με αυξθμζνθ δόςθ αντιγόνου (40 μg/ml) ανά δόςθ και 
με 3 δόςεισ (0, 1, 6 μινεσ) ι 4 δόςεισ (0, 1, 2, 6 μινεσ), 
ανάλογα με τισ οδθγίεσ τθσ παραςκευάςτριασ εταιρείασ.



Ζλεγχοσ anti-HBs μετά από τον εμβολιαςμό

• Συνιςτάται ςε:
- Ανοςοκατεςταλμζνουσ 

(αςκενείσ μονάδων ΤΝ, άτομα με HIV λοίμωξθ)

- Επαγγελματίεσ υγείασ
- Σεξουαλικοφσ ςυντρόφουσ ατόμων με λοίμωξθ HBV

• Πρζπει να γίνεται 1-2 μινεσ μετά.

• Επί μθ ανταπόκριςθσ ςτον αρχικό εμβολιαςμό 

πρζπει να χορθγοφνται άλλεσ 3 δόςεισ εμβολίου 

και να ελζγχεται ξανά ο τίτλοσ αντιςωμάτων.

• Θ πικανότθτα απάντθςθσ μετά το 2ο ςχιμα είναι 30-50%. 



Εμβολιαςμόσ ζναντι του HBV: παρακολοφκθςθ

• Δεν χρειάηονται επαναλθπτικζσ δόςεισ εμβολίου για 20 ζτθ μετά 
από επιτυχι εμβολιαςμό.

• Θ ανοςιακι μνιμθ παραμζνει άκικτθ, ακόμθ και με μθ 
ανιχνεφςιμουσ τίτλουσ αντιςωμάτων.

• Εξαςφαλίηεται 100% προςταςία ζναντι του ιοφ τθσ θπατίτιδασ Β ςε 
άτομα που μετά από εμβολιαςμό ανζπτυξαν αρχικά τίτλο 
αντιςωμάτων anti-HBs ≥10 IU/L.

• Σε αυτι τθ περίπτωςθ, περιοδικοί ζλεγχοι τίτλου αντιςωμάτων δεν 
ςυνιςτϊνται.

• Εξαίρεςθ αποτελοφν οι αςκενείσ ςε αιμοκάκαρςθ που πρζπει να 
ελζγχονται ετθςίωσ. Αν anti-HBs <10 mIU/mL πρζπει να 
επανεμβολιάηονται.



Εμβολιαςμόσ ζναντι τθσ γρίπθσ



Γρίπθ ςτθν ΕΕ

• Κάκε χρόνο εκτιμάται ότι, ςτισ  χϊρεσ τθσ ΕΕ/ΕΟΧ, ζωσ 
50.000.000 άνκρωποι κα νοςιςουν από ςυμπτωματικι 
γρίπθ. 

• Ωσ αποτζλεςμα, εκτιμάται ότι 15.000 - 70.000 άτομα ςτθν ΕΕ 
κα πεκάνουν από αιτίεσ που ςχετίηονται με τθ γρίπθ, ενϊ ςε 
παγκόςμιο επίπεδο εκτιμάται ότι 290.000-646.000 κάνατοι 
από αναπνευςτικά προβλιματα ςχετίηονται με τθ γρίπθ. 

• Επιπλζον, ο μεγάλοσ αρικμόσ ελαφρϊν ζωσ μζτριων 
λοιμϊξεων οδθγεί ςε απουςίεσ από τθν εργαςία, απϊλειεσ 
ςτθν παραγωγι και πίεςθ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ.









Περίοδοσ γρίπθσ 2018-2019

• Καταγράφθκαν πολφ περιςςότερα ςοβαρά κροφςματα 
εργαςτθριακά επιβεβαιωμζνθσ γρίπθσ ςε ςφγκριςθ με 
τθν προθγοφμενθ (2017-2018) περίοδο.

• 374 νοςθλευόμενοι ςε ΜΕΘ ζναντι 107.

• 154 (140+14) κάνατοι ζναντι 42.

• Θ αφξθςθ αυτι ςυνδζεται με τθν επικράτθςθ του 
υπότυπου A(H1N1)pdm09, ζναντι τθσ προθγοφμενθσ 
χρονιάσ, που είχε επικρατιςει θ γρίπθ τφπου Β που 
ιταν αςυνικιςτα ιπια. 



Αποδιδόμενθ ςτθ γρίπθ κνθςιμότθτα 
2018-2019

• Αυξθμζνθ ιταν κατά τθν εν λόγω περίοδο και θ 
γενικι κνθςιμότθτα ςτον Ελλθνικό πλθκυςμό.

• Θ εκτίμθςθ του ΕΟΔΥ για τθν «αποδιδόμενθ ςτθ 
γρίπθ κνθςιμότθτα» ιταν:

- 9,8 κάνατοι/100.000 πλθκυςμοφ (95% CI: 6,8–12,8).

- που αντιςτοιχεί ςε 1071 κανάτουσ (95% CI: 733–1380). 









Αποτελεςματικότθτα του εμβολίου τθσ 
εποχικισ γρίπθσ ςτθν Ελλάδα (2018-2019)

• Στο ςφνολο των αςκενϊν και ανεξαρτιτωσ θλικίασ, 
είδουσ νοςθλείασ και τφπου ιοφ γρίπθσ, θ 
αποτελεςματικότθτα του αντιγριπικοφ εμβολίου 
όςον αφορά ςτθ πρόλθψθ τθσ νοςθλείασ 
εκτιμικθκε ςε 42% (95% CI: 28%–53%).



Αποτελεςματικότθτα του εμβολίου τθσ 
εποχικισ γρίπθσ ςτθν Ελλάδα (2018-2019)

• Ανάλογα με τθν θλικία:

- < 65 ετϊν: 55% (CI: 36 - 68%) 

- > 65 ετϊν: 30% (CI: 6 - 48%)

• Ανάλογα με τον υπότυπο του ιοφ:

- Α(H1N1)pdm09: 45% (CI: 28 - 57%)   

- Α(Θ3Ν2):              25% (CI: 0 - 48%)



Αποτελεςματικότθτα του εμβολίου τθσ 
εποχικισ γρίπθσ

• Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι ανεξάρτθτα από τθν 
εκάςτοτε αποτελεςματικότθτα του αντιγριπικοφ 
εμβολίου, θ οποία αναμζνεται να ποικίλει 
- ανά τφπο και υπότυπο του ιοφ, 
- ανά θλικιακι ομάδα και 
- από χρονιά ςε χρονιά

• το εμβόλιο παραμζνει το καλφτερο διακζςιμο μζςο 
προςταςίασ από τθ γρίπθ.



Influenza Vaccine in Heart Failure (HF)

• Nationwide cohort study including all patients who were >18 years of age 
and diagnosed with HF in Denmark (2003-2015) (n=134.048).

• Follow-up was 99.8% with a median follow-up time of 3.7 years.

• After adjustment for extensive adjustment for confounders, 

receiving ≥1 vaccinations was associated with an 18% reduced risk of 

- death (all-cause): HR:  0.82 (95% CI: 0.81-0.84; P<0.001). 

- cardiovascular causes: HR: 0.82 (95% CI: 0.81-0.84; P<0.001). 

• Annual vaccination, vaccination early in the year (September to October), 
and greater cumulative number of vaccinations were associated with 
larger reductions in the risk of death compared with intermittent 
vaccination.

Modin D et al. Circulation 2019;139:575-86.

DeVore AD & Bhatt AS. Circulation 2019;139:587-9. 



Συςτάςεισ εμβολιαςμοφ ζναντι τθσ γρίπθσ 

1 δόςθ, ετθςίωσ

• Όλα τα άτομα θλικίασ ≥60 ετϊν

• Άτομα υψθλοφ κινδφνου (6 μθνϊν – 60 ετϊν)

• Επαγγελματίεσ υγείασ 

• Ζγκυεσ γυναίκεσ, ανεξάρτθτα από θλικία κφθςθσ

• Άτομα που βρίςκονται ςε ςτενι επαφι με παιδιά <6 μθνϊν ι φροντίηουν 
άτομα με υποκείμενο νόςθμα υψθλοφ κινδφνου για επιπλοκζσ από τθ 
γρίπθ. 

• Κλειςτοί πλθκυςμοί: προςωπικό/εςωτερικοί ςπουδαςτζσ ςχολείων, 
ςτρατιωτικϊν/αςτυνομικϊν κ.α. ςχολϊν, τρόφιμοι/προςωπικό ιδρυμάτων)

Ζναρξθ εμβολιαςμοφ: αρχζσ Οκτωβρίου - μζςα Νοεμβρίου





Εμβολιαςμόσ ζναντι του  
πνευμονιοκόκκου

PCV13 (ςυηευγμζνο)
1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F 

PPV23 (πολυςακχαριδικό)
1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 

22F, 23F, 33F



Διειςδυτικι Πνευμονιοκοκκικι Νόςοσ (IPD)

Περιλαμβάνει:

• Πνευμονιοκοκκικι Μθνιγγίτιδα και

• Πνευμονιοκοκκικι Πνευμονία με ςυνυπάρχουςα:

- βακτθριαιμία ή

- διαςπορά ςε άλλεσ, φυςιολογικά ςτείρεσ, περιοχζσ.  







Πολυςακχαριδικό εμβόλιο
PPSV-23



Το εμβόλιο PPSV 23 είναι αποτελεςματικό ςτθν πρόλθψθ τθσ 
διθκθτικισ πνευμονιοκοκκικισ νόςου (IPD) ςτουσ υπεριλικεσ

Αποτελεςματικότθτα: 74% ςε μεταανάλυςθ Cochrane το 2008
10 τυχαιοποιθμζνεσ, ελεγχόμενεσ μελζτεσ που περιλάμβαναν 35.483 άτομα

Αποτελεςματικότθτα ςε ανοςοεπαρκι άτομα: 50-80%

Αποτελεςματικότθτα ςε αςκενείσ με υποκείμενα νοςιματα*3

● Σακχαρϊδθσ διαβιτθσ: 84% [50-93]

● Ανατομικι αςπλθνία: 77% [14-95]

● Χρόνια καρδιαγγειακι νόςοσ: 73% [23-90]

● Χρόνια πνευμονικι νόςοσ: 65% [26-83]

1.Moberley SA, Cochrane Database Syst Rev, 2008 
2. WHO, position paper, 2008 

3. Butler JC, JAMA,1993

* Θ αποτελεςματικότθτα του εμβολίου υπολογίςτθκε ςε ομάδα 2837 ατόμων ≥5 ετϊν, 
ςτα οποία απομονϊκθκε πνευμονιόκοκκοσ ςτο αίμα ι ςτο ΕΝΥ (ΘΠΑ: 1978 - 1992)



Πολυςακχαριδικό εμβόλιο - PPSV-23

• Estimated efficacy of 74% for preventing IPD 

but 

• no known efficacy for the prevention of pneumococcal 
pneumonia.

Moberley S, et al. Vaccines for preventing pneumococcal infection in adults. 

Cochrane Database Syst Rev 2013;1:CD000422.



Effectiveness of PPSV-23 in people aged ≥65 years

• The adjusted association between vaccination and 
Invasive Disease (IPD) was protective 

(OR: 0.58, 95% CI: 0.41-0.81)

• There was no demonstrated protective effect between 
vaccination and Hospital-treated Pneumonia

(OR: 1.01, 95% CI: 0.97-1.04). 

Leventer-Roberts M, et al. Clin Infect Dis. 2015 Feb 10. pii: civ096. 





Polysaccharide Conjugate Vaccine 
PCV13



PCV 13 against Pneumococcal Pneumonia in Adults 
(CAPITA) 

• A randomized placebo-controlled Community-Acquired 
Pneumonia Immunization Trial in Adults conducted in the 
Netherlands (among adults aged ≥65 years) demonstrated: 

- 75% efficacy against PCV13-type IPD (CI=41-91%) 

- 45% efficacy against noninvasive PCV13- type pneumonia  

(CI=14-65%) 

Bonten M et al. N Engl J Med 2015; 372:1114-25



PCV 13 against Pneumococcal Pneumonia in Adults 
(CAPITA) 

Community-acquired pneumonia occurred in:

- 747 persons in the PCV13 group and 

- 787 persons in placebo group 

(vaccine efficacy 5.1%, 95% CI: −5.1 to 14.2).

Bonten M, et al. N Engl J Med 2015; 372:1114-25



Μελζτθ για τθν πνευμονία από τθ κοινότθτα ςτο 
Λοφιβιλ των Θ.Π.Α.

 Προοπτικι μελζτθ – εντάχκθκαν ενιλικεσ > 65 ετϊν που 
νοςθλεφκθκαν με πνευμονία από τθ κοινότθτα, ςε ζνα 
από τα 9 νοςοκομεία τθσ πόλθσ

 1θ Απριλίου 2015 – 30θ Απριλίου 2016

 Ζγινε ςυλλογι δειγμάτων οφρων από όλουσ τουσ αςκενείσ 
που εντάχκθκαν ςτθ μελζτθ

 Χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ SSUAD για τθν ανίχνευςθ 
των 13 οροτφπων του PCV13 ςτα οφρα

McLaughlin J et al. Clin Infect Dis 2018, DOI: 10.1093/cid/ciy312.



Μελζτθ για τθν πνευμονία από τθ κοινότθτα ςτο 
Λοφιβιλ των Θ.Π.Α. 

• Patients hospitalized for CAP due to PCV13 serotypes (cases) 
were less likely to have received PCV13 than controls:

3/68 [4.4%] vs 285/1966 [14.5%]. 

• Unadjusted vaccine effectiveness (VE) was

72.8% (95% CI, 12.8%−91.5%).

McLaughlin J et al. Clin Infect Dis 2018, DOI: 10.1093/cid/ciy312.



Αμερικανικά δεδομζνα

• Post-licensure studies included in the GRADE tables in 2019 
(https://www.cdc.gov/vaccines/acip/recs/grade/PCV13.html) 
demonstrated PCV13 effectiveness: 

- 47 - 59% against PCV13-type IPD

- 38 - 70% against noninvasive PCV13-type pneumonia 

- 6 - 11% against all-cause pneumonia

• PCV13 efficacy was not demonstrated against PCV13-type or 
all-cause mortality.

Matanock A et al. Updated Recommendations of the ACIP. MMWR 2019;68:1069–75



Invasive pneumococcal disease (IPD) incidence among adults 
aged ≥65 years, by pneumococcal serotype USA 1998–2017



ACIP (USA) recommendation Nov 2019

• PCV13 use in children has led to sharp declines in 
pneumococcal disease among adults and children. 

• Based on a review of accrued evidence ACIP changed 
the recommendation for PCV13 use in adults. 

Matanock A et al. Updated Recommendations of the ACIP. MMWR 2019;68:1069–75



ACIP (USA) recommendation Nov 2019

• Shared clinical decision-making is recommended regarding 
administration of PCV13 to persons aged ≥65 years who have 
not previously received PCV13  and who do not have:

- an immunocompromising condition 

- cerebrospinal fluid leak 

- cochlear implant

• If a decision to administer PCV13 is made, PCV13 should be 
administered first, followed by PPSV23 at least 1 year later.

Matanock A et al. Updated Recommendations of the ACIP. MMWR 2019;68:1069–75



Recommendations for PCV13) and PPSV23 among adults aged ≥19 years

Matanock A et al. Updated Recommendations of the ACIP. 
MMWR 2019;68:1069–75



Considerations for shared clinical decision-making 
regarding PCV13 in adults aged ≥65 years

The following adults aged ≥65 years are potentially at increased risk 
for exposure to PCV13 serotypes and might attain higher than average 
benefit from PCV13 vaccination, and providers/practices caring for 
many patients in these groups may consider regularly offering PCV13
to their patients aged ≥65 years who have not previously received 
PCV13: 

• Persons residing in nursing homes or other long-term care facilities 
• Persons residing in settings with low pediatric PCV13 uptake 
• Persons traveling to settings with no pediatric PCV13 program 

Matanock A et al. Updated Recommendations of the ACIP. MMWR 2019;68:1069–75



Considerations for shared clinical decision-making 
regarding PCV13 in adults aged ≥65 years

• Incidence of PCV13-type invasive pneumococcal disease and 
pneumonia increases with increasing age and is higher among 
persons with chronic heart, lung, or liver disease, diabetes, or 
alcoholism, and those who smoke cigarettes or who have more 
than one chronic medical condition.

• Although indirect effects from pediatric PCV13 use were 
documented for these groups of adults and were comparable to 
those observed among healthy adults, the residual PCV13- type 
disease burden remains higher in these groups. 

• Providers/practices caring for patients with these medical 
conditions may consider offering PCV13 to such patients who are 
aged ≥65 years and who have not previously received PCV13.

Matanock A et al. Updated Recommendations of the ACIP. MMWR 2019;68:1069–75



Χρονοδιαγράμματα χοριγθςθσ αντιπνευμονιοκοκκικϊν εμβολίων



Χρονοδιαγράμματα χοριγθςθσ αντιπνευμονιοκοκκικϊν εμβολίων

Ανοζοκαηεζηαλμένοι Άηομα με αναηομική ή λειηουργική αζπληνία Άηομα με διαθυγή ΕΝΥ ή κοχλιακά 

εμθυηεύμαηα

PCV 13

PPSV 23

PPSV 23

PCV 13

PPSV 23

PPSV 23

Ενήλικας  19-64 

ετών

Ενήλικας  >65 ετών

>5 έτη

>5 έτη

> 8 εβδ.

>5 έτη

> 8 εβδ.



Απαραίτθτα εμβόλια ςε αςκενείσ με 
λειτουργικι ι ανατομικι αςπλθνία

Ζναντι:

• Streptococcus pneumoniae,

• Neisseria meningitides 

• Haemophilus influenzae

• Influenza



Πότε ενδείκνυται να γίνει ο εμβολιαςμόσ ςε 
ςπλθνεκτομι;

Επείγοςζα 
Σπλενεκηομή

• 2 εβδομάδερ μεηά (14 
μέπερ) ππιν ηεν έξοδο 
από ηο νοζοκομείο

01
Ππογπαμμαηιζμένε 
Σπλενεκηομή

• Τοςλάσιζηον 2 
εβδομάδερ (14 μέπερ) 
ππιν ηο 
ππογπαμμαηιζμένο 
σειποςπγείο

02
Λειηοςπγική 
αζπλενία

• Όηαν γίνει ε διάγνωζε

03



Εμβόλια Μθνιγγιτιδοκόκκου



Άλλα 

Εμβόλια

• Haemophilus influenzae 

o Συηευμζνο εμβόλιο αιμοφίλου τφπου Β. 

o Ο εμβολιαςμόσ Hib ςυνιςτάται για όλουσ 

τουσ ενιλικεσ που δεν ζχουν 

προθγουμζνωσ εμβολιαςτεί ι εάν είναι 

άγνωςτθ αυτι θ πλθροφορία.

o Δεν χρειάηεται επαναλθπτικι δόςθ

• Γρίπθ

Πρζπει να γίνεται κάκε χρόνο



Χρονοδιάγραμμα εμβολιαςμϊν των ατόμων με 
ανατομικι ι λειτουργικι αςπλθνία



Εμβόλιο ζναντι του αιμοφίλου ινφλουζνηασ τφπου b, 
ςυηευγμζνο (Hib) 

• Οι δζκτεσ αρχζγονων αιμοποιθτικϊν κυττάρων 

πρζπει να εμβολιαςκοφν με 3 δόςεισ, 6-12 μινεσ μετά 

από μία επιτυχι μεταμόςχευςθ, ανεξάρτθτα αν είχαν 

εμβολιαςκεί ςτο παρελκόν. 

• Το μεςοδιάςτθμα μεταξφ των δόςεων κα πρζπει να 

είναι τουλάχιςτον 4 εβδομάδεσ.





Ευχαριςτϊ


