
Δμβόλιο μηνιγγιηιδόκοκκος 

Γαΐκορ Γεώπγιορ, Αναπληπυηήρ Καθηγηηήρ Ιαηπική σολή, Πανεπιζηήμιο 

Αθηνών, Παθολόγορ-Λοιμυξιολόγορ, Γενικό Νοζοκομείο Αθηνών Λαφκό  

  
 

 
Αιηιολογία ηηρ μηνιγγίηιδαρ: 

Ο θύξηνο αηηηνινγηθόο παξάγνληαο ηεο  κεληγγίηηδαο είλαη ε Neisseria meningitidis.  

Μεηάδοζη:  

Κεηαδίδεηαη από άηνκν ζε άηνκν κε ζηελή επαθή κέζσ ησλ αλαπλεπζηηθώλ εθθξίζεσλ ή 

ηνπ ζηέινπ. 

Δπιδημιολογία: 

Ζ Neisseria meningitides έρεη παγθόζκηα θαηαλνκή, ελώ πνζνζηό 5-10% ηνπ πιεζπζκνύ 

είλαη δπλαηόλ λα είλαη αζπκπησκαηηθνί θνξείο ηεο λόζνπ.  

Ο κεληγγηηηδόθνθθνο θαηαηάζζεηαη ζε νξόηππνπο βάζεη ηνπ πνιπζαθραξηδηθνύ αληηγόλνπ 

ηεο θάςαο, από ηνπο νπνίνπο νη νξόηππνη  A, B, C, W135 θαη Y ζπλδένληαη κε ηελ 

εκθάληζε κεληγγίηηδαο. Ο νξόηππνο A πξνθαιεί επηδεκίεο ζηε «Εώλε ηεο κεληγγίηηδαο» 

ζηελ Υπνζαράξηα Αθξηθή ε νπνία θαη εθηείλεηαη από ηε Σελεγάιε δπηηθά έσο ηελ Αηζηνπία 

αλαηνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επνρήο ηεο μεξαζίαο (Γεθέκβξην έσο Ηνύλην θάζε ρξόλν). 

Ζ εηήζηα επίπησζε κεληγγηηηδνθνθθηθήο λόζνπ ζε απηή ηε δώλε αλέξρεηαη ζε 30 

πεξηπηώζεηο/100.000 άηνκα, ελώ θάζε 10-12 έηε εθδειώλνληαη κεγάιεο επηδεκίεο. 

Πξόζθαηα ν νξόηππνο W135 αλαδύζεθε ζαλ επηδεκηθό ζηέιερνο ζηε Υπνζαράξηα Αθξηθή 

θαη ηε Κέζε Αλαηνιή. Ο νξόηππνο Β είλαη ππεύζπλνο γηα ηα πεξηζζόηεξα ζπνξαδηθά 

θξνύζκαηα ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζε άιιεο αλαπηπγκέλεο ρώξεο. Ο νξόηππνο C είλαη ππεύζπλνο 

ζηνλ αλαπηπγκέλν θόζκν γηα επηδεκηθέο εμάξζεηο ηεο λόζνπ ζε θιεηζηνύο ρώξνπο 

ζπγθέληξσζεο εθήβσλ θαη λεαξώλ ελειίθσλ, όπσο ζρνιεία, παλεπηζηήκηα θαη 

ζηξαηόπεδα. Ο νξόηππνο Υ απαληάηαη κε απμεκέλε ζπρλόηεηα ζηνπο πάζρνληεο από 

αλεπάξθεηα ησλ ηειηθώλ θιαζκάησλ ηνπ ζπκπιεξώκαηνο, ελώ ν W135 ελδεκεί ζηε 

Σανπδηθή Αξαβία θαη ζηελ Αθξηθή. Θαηόπηλ δε, ησλ κεγάισλ επηδεκηώλ ησλ εηώλ 2000-

2001, η αοςδική Απαβία απαιηεί πιζηοποιηηικό εμβολιαζμού για να επιηπέτει ηην 

είζοδο ζηοςρ ηαξιδιώηερ καηά ηη διάπκεια ηος πποζκςνήμαηορ.  

Ποιορ είναι ο κίνδςνορ για ηον ηαξιδιώηη;  

Ο θίλδπλνο γηα ηνπο ηαμηδηώηεο ησλ ελδεκηθώλ πεξηνρώλ ηεο Αθξηθήο εμαξηάηαη από ηελ 

επνρή ηε δηάξθεηα θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα γίλεη ην ηαμίδη. Κεγαιύηεξνο θίλδπλνο ππάξρεη 

αλ ην ηαμίδη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο μεξαζίαο (από ηνλ Γεθέκβξην έσο ηνλ 
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Ηνύλην), αλ ε δηάξθεηα δηακνλήο ηνπ ηαμηδηώηε είλαη κεγάιε (> 1 κήλα) θαη ζηα ηαμίδηα 

όπνπ ππάξρεη ζηελή επαθή κε ηνπο θαηνίθνπο. 

Ποια είναι η ππόλητη; 

Δκβνιηαζκόο 

ε ποιοςρ ηαξιδιώηερ ζςζηήνεηαι; 

Ταμηδηώηεο ζε ρώξεο πνπ αλήθνπλ ζηε  «Εώλε ηεο κεληγγίηηδαο» ζηελ Υπνζαράξηα Αθξηθή 

θαηά ηελ επνρή ηεο μεξαζίαο, δειαδή από ην Γεθέκβξην έσο ηνλ Ηνύλην. Δλαιιαθηηθά θαη 

θαηά πεξίπησζε ηαμηδηώηεο πξνο άιιεο ρώξεο ηεο Υπνζαράξηαο  Αθξηθήο, αλεμαξηήησο 

επνρήο, εθόζνλ ππάξρεη επηδεκηθή έμαξζε. Τν εκβόιην πνπ ζπληζηάηαη είλαη πξσηίζησο ην 

ηεηξαδύλακν ζπδεπγκέλν MCV4 θαη, ειιείςεη απηνύ, ην ηεηξαδύλακν πνιπζαθραξηδηθό 

MPSV4. 

Πξνζθπλεηέο ζηε Κέθθα γηα ην εηήζην πξνζθύλεκα Hajj  ή γηα ην πξνζθύλεκα Umrah 

ιόγσ παιαηόηεξσλ επηδεκηώλ από ηνλ νξόηππν Α ην 1987 θαη από ηνπο νξόηππνπο A θαη 

W135 πην πξόζθαηα. Ζ Σανπδηθή Αξαβία απαηηεί πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ εληόο ηεο 

ηειεπηαίαο ηξηεηίαο κε ην ηεηξαδύλακν ζπδεπγκέλν MCV4 ή ην πνιπζαθραξηδηθό MPSV4 

εκβόιην, πξηλ από ηελ έθδνζε βίδαο εηζόδνπ ζηε ρώξα, γηα ηα πξνζθπλήκαηα Hajj ή 

Umrah. 

Υπνςήθηνη ζπνπδαζηέο ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

Ζ.Π.Α, αλεμαξηήησο πξνέιεπζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ηνπ 

εκβνιηαζκνύ θαη ην εκβόιην πνπ ζπζηήλεηαη πνηθίιεη αλάινγα κε ην ίδξπκα θαη ηελ 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. Γεληθά ζπζηήλεηαη ην ηεηξαδύλακν (A, C, W135, Y) θαηά πξνηίκεζε 

ην ζπδεπγκέλν MCV4 θαη ην εκβόιην θαηά ηνπ νξόηππνπ Β ηνπ κεληγγηηηδνθόθθνπ 

ζύκθσλα κε ην πξννξηζκό. 

Άηνκα κε αλαηνκηθή ή ιεηηνπξγηθή αζπιελία θαζώο επίζεο θαη κε αλνζνινγηθά ειιείκκαηα 

ηνπ ζπκπιεξώκαηνο (C3, C5-C9). 

Δμβόλιο ηηρ μηνιγγίηιδαρ: 

Υπάξρνπλ δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο εκβνιίσλ θαηά ηνπ κεληγγηηηδνθόθθνπ: 

πνιπζαθραξηδηθά θαη ζπδεπγκέλα. Τα πνιπζαθραξηδηθά εκβόιηα έλαληη ηνπ 

κεληγγηηηδνθόθθνπ θπθινθνξνύλ σο δηδύλακα (A, C) ή σο ηεηξαδύλακα (A, C, W135, Y). 

Τα δηδύλακα πνιπζαθραξηδηθά εκβόιηα πξνζθέξνπλ βξαρππξόζεζκε πξνζηαζία ζε 

πνζνζηό 85-100% ζε κεγαιύηεξα παηδηά θαη ελήιηθεο. Ωζηόζν δελ παξέρεηαη πξνζηαζία 

ζε παηδηά<2 εηώλ έλαληη ησλ νξνηύπσλ C, W135 θαη Y ελώ ε απνηειεζκαηηθόηεηα έλαληη 

ηνπ νξνηύπνπ Α ζε παηδηά <1 έηνπο δελ είλαη ζαθήο. Τν ηεηξαδύλακν πνιπζαθραξηδηθό 
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εκβόιην MPSV4 θπθινθνξεί κε έλδεημε ρνξήγεζεο ζε παηδηά >2 εηώλ. Ζ δηάξθεηα ηεο 

αλνζίαο ηνπ ηεηξαδύλακνπ πνιπζαθραξηδηθνύ εκβνιίνπ θαίλεηαη όηη είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 

έηε ζε παηδηά ≥4 εηώλ θαη 2-3 έηε ζε παηδηά <4 εηώλ. Σηα ζπδεπγκέλα εκβόιηα ε 

αλνζνινγηθή απάληεζε επηηπγράλεηαη κέζσ Τ-θπηηαξηθήο αλνζίαο ιόγσ ηεο ζύδεπμεο ηνπ 

πνιπζαθραξίηε κε κηα πξσηεΐλε θνξέα. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα πξνθαινύλ 

εληζρπκέλε αλνζνινγηθή απάληεζε ζηα βξέθε θαη παξαηεηακέλε δηάξθεηα πξνζηαζίαο. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εκβνιίσλ είλαη ην ζπδεπγκέλν εκβόιην θαηά ηνπ νξόηππνπ C, πνπ 

πξνθαιεί θαιή αλνζνινγηθή απάληεζε ζε βξέθε πνπ εκβνιηάδνληαη από ηελ ειηθία ησλ 2 

κελώλ θαη ην ηεηξαδύλακν ζπδεπγκέλν εκβόιην MCV4 πνπ έρεη πάξεη ήδε άδεηα 

θπθινθνξίαο ζε θάπνηεο ρώξεο. Πιένλ είλαη δηαζέζηκν θαη ζηελ ειιεληθή αγνξά ην πξώην 

ηεηξαδύλακν ζπδεπγκέλν εκβόιην γηα ηνλ κεληγγηηηδόθνθθν, ην νπνίν ελδείθλπηαη γηα ηελ 

ελεξγή αλνζνπνίεζε εθήβσλ (ειηθίαο άλσ ησλ 11 εηώλ) θαη ελειίθσλ πνπ δηαηξέρνπλ 

θίλδπλν έθζεζεο ζην Neisseria meningitidis νξννκάδεο A, C, W135 θαη Y. Ιόγσ ησλ 

ζεσξεηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ MCV4 έλαληη ηνπ MPSV4 εκβνιίνπ, πξνβιέπεηαη όηη ην 

MCV4 ζα αληηθαηαζηήζεη ζηαδηαθά ην ηειεπηαίν. Τν εκβόιην ηνπ κεληγγηηηδνθόθθνπ  θαηά 

ηνλ νξόηππν Β, ην νπνίν θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα είλαη ζπλδπαζκόο ηεζζάξσλ πξσηετλώλ 

θαη νη πξσηεΐλεο απηέο ζεσξνύληαη ζηαζεξέο ζηα ζηειέρε ηνπ κεληγγηηηδόθνθθνπ, 

νξννκάδαο Β ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Δλδείθλπηαη γηα ηελ ελεξγεηηθή 

αλνζνπνίεζε αηόκσλ άλσ ησλ 2 κελώλ έλαληη ηεο κεληγγηηηδνθνθθηθήο λόζνπ πνπ 

πξνθαιείηαη από ηνλ νξόηππν Β.  

Τν εκβόιην MCV4 ρνξεγείηαη ζε κία δόζε ελδνκπτθά. Ζ αλαγθαηόηεηα αλακλεζηηθήο δόζεο 

δελ έρεη αθόκε απνζαθεληζηεί. Τν εκβόιην MPSV4 ρνξεγείηαη ζε κία δόζε ππνδόξηα θαη ε 

αλακλεζηηθή δόζε ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη θάζε 3-5 έηε,  εθόζνλ ν θίλδπλνο 

λόζεζεο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη. Τν εκβόιην θαηά ηεο νξννκάδαο Β ρνξεγείηαη ελδνκπτθά 

ζε ηξείο δόζεηο κε δηάζηεκα 1 κελόο κεηά ηελ αξρηθή δόζε ζε βξέθε 2-5 κελώλ, θαη δύν 

δόζεηο κε δηάζηεκα 2 κελώλ ζε κε εκβνιηαζκέλα βξέθε 6-11 κελώλ θαη παηδηά 12-23  

κελώλ, παηδηά 2-10 εηώλ, θαη κε δηάζηεκα 1 κελόο ζε έθεβνπο άλσ ησλ 11 εηώλ θαη 

ελήιηθεο. Ζ αλαγθαηόηεηα αλακλεζηηθήο δόζεο δελ έρεη αθόκε απνζαθεληζηεί. 

Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ: 

Θεσξείηαη γεληθά αζθαιέο εκβόιην. Οη πην ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο είλαη 

εξπζξόηεηα, ηνπηθό άιγνο, θεθαιαιγία θαη θόπσζε.  Οη ηνπηθέο αληηδξάζεηο πιελ ηεο 

εξπζξόηεηαο είλαη ζπρλόηεξεο κε ην εκβόιην MCV4. Σην 2% ησλ εκβνιηαζζέλησλ είλαη 

δπλαηόλ λα παξνπζηαζζεί ππξεηόο έσο 38,5°C. 
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Ανηενδείξειρ: 

Σνβαξή αιιεξγηθή αληίδξαζε ζε πξνεγνύκελε δόζε ηνπ εκβνιίνπ ή ζε νπνηνδήπνηε 

ζπζηαηηθό ηνπ εκβνιίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θπζηθνύ latex θαη ηεο δηθζεξηηηθήο 

ηνμίλεο (γηα ην MCV4). 

Πξνεγνύκελν ηζηνξηθό ζπλδξόκνπ Guillain Barré, όηαλ ν θίλδπλνο λόζεζεο από 

κεληγγίηηδα δελ είλαη κεγάινο. Σηελ πεξίπησζε απηή ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν λα απνθεύγεηαη  

ην ηεηξαδύλακν ζπδεπγκέλν εκβόιην, αλ θαη δελ έρεη απνδεηρζεί έσο ζήκεξα αηηηνινγηθή 

ζπζρέηηζε. 

 

Πίνακαρ 1. Γοζολογικό ζσήμα  

Σύπορ εμβολίος 
Δλάσιζηο όπιο 

ηλικίαρ 
Γόζη Αναμνηζηική δόζη 

δηδύλακν Α θαη C 18 κήλεο(1) 1 δόζε ησλ 0.5 mL 3 έηε 

τετραδφναμο  
Α, C, W135, Υ 

2 έηε(2) 1 δόζε ησλ 0.5 mL 3-5 έηε(3) 

ζπδεπγκέλν εκβόιην C 2 κήλεο 

- ειηθία <12 κελώλ: 3 

δόζεηο ησλ 0,5 ml ζε 

κεζνδηάζηεκα 1 κελόο 

ηνπιάρηζηνλ  

- ειηθία >12 κελώλ: 1 

δόζε ησλ 0,5 ml. 

δελ έρεη θαζνξηζζεί 

συηευγμζνο εμβόλιο  
Α, C, W135, Υ 

11 έηε 1 δόζε ησλ 0.5 mL δελ έρεη θαζνξηζζεί 

(1) ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ ζηα παηδηά < 18 κελώλ είλαη κεησκέλε, θαη γεληθά δελ 

ζπζηήλεηαη εθηόο από ηελ πεξίπησζε δεπηεξνγελνύο πξνθύιαμεο. Αλ έλα παηδί εκβνιηαζζεί ζε 

ειηθία < 18 κελώλ, νξηζκέλνη ζπληζηνύλ κηα δεύηεξε δόζε κεηά από έλα έηνο, γηα αύμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο. 

(2) ζηα παηδηά πνπ εκβνιηάζηεθαλ πξηλ ηελ ειηθία ησλ 4 εηώλ κπνξεί λα ρξεηαζηεί κηα επηπιένλ 

δόζε ηνπ εκβνιίνπ 2-3 έηε κεηά, αλ βξίζθνληαη ζε ζπλερή έθζεζε. 

(3) ν ρξόλνο ρνξήγεζεο αλακλεζηηθήο δόζεο δελ έρεη ηεθκεξησζεί. Κειέηεο έδεημαλ όηη ν ηίηινο 

ησλ αληηζσκάησλ αθνινπζεί πησηηθή ηάζε κεηά ηα 3 έηε. 

 

Αλληλεπιδπάζειρ με άλλα εμβόλια ή θάπμακα: 

Γελ έρνπλ αλαθεξζεί αιιειεπηδξάζεηο κε άιια εκβόιηα ή θάξκαθα. 

Σπγρνξήγεζε δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ εκβνιίσλ: 
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Σπγρνξήγεζε ζπδεπγκέλνπ θαη κε ζπδεπγκέλσλ εκβνιίσλ: αλεμαξηήησο από ην πνην 

ρνξεγήζεθε πξώην, ην δεύηεξν εκβόιην ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κεηά από 2 ηνπιάρηζηνλ 

εβδνκάδεο. 

Σπγρνξήγεζε δηδύλακνπ θαη ηεηξαδύλακνπ κε ζπδεπγκέλνπ εκβνιίνπ: δελ ππάξρεη 

ειάρηζην κεζνδηάζηεκα πνπ ζα πξέπεη λα κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο ρνξήγεζεο ησλ 

δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κε ζπδεπγκέλσλ εκβνιίσλ. 

 
Αποηελεζμαηικόηηηα: 

Τα πνιπζαθραξηδηθά εκβόιηα έρνπλ πςειή απνηειεζκαηηθόηεηα γηα ηνπο νξόηππνπο A, C, 

W135 θαη Υ αιιά πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα αλνζίαο ιόγσ κε ζπκκεηνρήο ηεο θπηηαξηθήο 

αλνζίαο. Τν ηεηξαδύλακν ζπδεπγκέλν εκβόιην MCV4 εκθαλίδεηαη επίζεο λα επηηπγράλεη 

εμίζνπ πςειή αλνζνινγηθή απάληεζε θαη γηα ηνπο 4 νξόηππνπο, 28 εκέξεο κεηά ηνλ 

εκβνιηαζκό. Ωζηόζν 3 έηε κεηά ηνλ εκβνιηαζκό, ν ηίηινο αληηζσκάησλ παξακέλεη 

ζεκαληηθά πςειόηεξνο ζε ζρέζε κε ην ηεηξαδύλακν πνιπζαθραξηδηθό εκβόιην MPSV4. Ο 

ρξόλνο παξαγσγήο πξνζηαηεπηηθνύ ηίηινπ αληηζσκάησλ θαη γηα ηνπο 2 ηύπνπο εκβνιίσλ 

ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε 7-10 εκέξεο. 

 
κεςάζμαηα: 

Εκβόιην κεληγγηηηδνθόθθνπ πνιπζαθραξηδηθό (νξννκάδεο Α+C): 

VACCIN MENINGOCOCCIQUE MERIEUX® (Vianex, A.E.): πξνγεκηζκέλε ζύξηγγα 

δηαιύηε 0,5ml. (δελ θπθινθνξεί ζηελ Διιεληθή αγνξά) 

AC Vax® (GSK) 

Πνιπζαθραξηδηθό C (ζπδεπγκέλν κε ηεηαληθή αλαηνμίλε): 

NEISVAC-C® (Baxter Healthcare LTD, U.K.): πξνγεκηζκέλε ζύξηγγα: 10mcg/0,5ml 

(δόζε). 

Οιηγνζαθραξηδηθό C (ζπδεπγκέλν κε δηθζεξηηηδηθή πξωηεΐλε CRM 197): 

MENINGITEC® (Wyelth): πξνγεκηζκέλε ζύξηγγα: 10mcg/0,5ml (δόζε). 

MENJUGATE® (Novartis): θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα: 10mcg/0,5ml 

(δόζε). 

MENINVACT® (Vianex, A.E.): θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελανηώξεκα 100 

mcg/0,5ml (δόζε). 



Δκβόιην κεληγγηηηδόθνθθνπ 
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Πνιπζαθραξηδηθό AYW135: 

MEMOMUNE® (Vianex, A.E.): ελέζηκν ιπόθηιν θαη πξνγεκηζκέλε ζύξηγγα δηαιύηε 50 + 

50 + 50 + 50 mcg πνιπζαθραξίηε ηεο θάζε νξννκάδαο /0,5ml (δηαηίζεηαη από ηηο Υγ. 

Γ/λζεηο ησλ Λνκαξρηώλ) 

ACWY Vax® (GSK Biologicals). 

Σπδεπγκέλν A + C + Y + W 135 C (ζπδεπγκέλν κε δηθζεξηηηδηθή πξωηεΐλε CRM 197): 

MENVEO ® (Novartis) 

BEXSERO ® (Novartis) 

 

Βιβλιογπαθία 

1. http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/vaccins2003/11vaccin12.htm 

2. www.cdc.gov/travel/diseases/menin.htm 

3. Serogroup Y Meningococcal Disease - U.S. 1989-1996. MMWR Vol. 45 / No. 46, p. 1010-1013  

4. Serogroup B Meningococcal Disease - Oregon, 1994. MMWR Vol. 44 / No. 7, p. 121-124 

5. www.nhs.uk. Travax. Travel Medicine Team of the Scottish Centre for Infection and 

Environmental Health (SCIEH). Meningococcal vaccine. 

6. Virk A, Jong EC. Adult Immunizations. In: Kozarsky PE, et al. Travel Medicine. Mosby; 2004: 87-

122. 

7. http://www.ema.europa.eu/docs/el_EL/document_library/EPAR_Product_Information/ 

human/002333/WC500137881.pdf 

8. Warren E. Rose. Meningococcal serogroup B outbreaks and use of 4CMenB vaccine. J Am Pharm 

Assoc (2003) 2014;54:198-201. 

9. The case for vaccinating against meningitis B. The Lancet Infectious Diseases, Vol.14 (5):59. 

ftp://ftp.cdc.gov/pub/Publications/mmwr/wk/mm4546.pdf
ftp://ftp.cdc.gov/pub/Publications/mmwr/wk/mm4407.pdf

