Εμβόλιο Ιαπωνικήρ εγκεθαλίηιδαρ

Ποιά είναι η αιηία;
Η Ιαπσληθή εγθεθαιίηηδα είλαη ινίκσμε πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο νηθνγέλεηαο ησλ
flavi- ηώλ, ν νπνίνο εκθαλίδεη αληηγνληθέο νκνηόηεηεο κε ηνλ ηό ηεο εγθεθαιίηηδαο ηνπ St.
Louis.
Πωρ μεηαδίδεηαι;
Η Ιαπσληθή Εγθεθαιίηηδα κεηαδίδεηαη ζηνλ άλζξσπν από δήγκα θνπλνππηώλ ηνπ είδνπο
Culex.
Ποιόρ είναι ο κίνδςνορ για ηον ηαξιδιώηη;
o Ο θίλδπλνο πξνζβνιήο ηνπ ηαμηδηώηε από ηε λόζν είλαη εμαηξεηηθά ρακειόο (<
1:1,000,000). Ο θίλδπλνο όκσο απμάλεη ζε πεξίπησζε δηακνλήο ζε αγξνηηθέο
πεξηνρέο ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν ησλ βξνρώλ (1/50.000 άηνκα / κήλα έθζεζεο).
o Υςεινύ θηλδύλνπ ζεσξνύληαη νη ηαμηδηώηεο αγξνηηθώλ πεξηνρώλ (κε νξπδώλεο,
ρνηξνηξνθεία) θαη νη κεηαλάζηεο πνπ επηζηξέθνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο.
Ποιά είναι η ππόληψη;
o Πξνζηαζία από ηα έληνκα (θνπλνύπηα, θξόησλεο θαη άιια αξζξόπνδα)
(www.eody.gov.gr).
o Εκβόιην Ιαπσληθήο Εγθεθαιίηηδαο.
ε ποιούρ ηαξιδιώηερ ενδείκνςηαι ηο εμβόλιο ηηρ Ιαπωνικήρ Εγκεθαλίηιδαρ;
o Σε ηαμηδηώηεο πνπ επηζθέπηνληαη ελδεκηθέο πεξηνρέο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα
(≥ 1 κήλα).
o Σε ηαμηδηώηεο πνπ επηζθέπηνληαη ελδεκηθέο πεξηνρέο γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα (≤
1 κήλα) θαη δηακέλνπλ ζε επαξρία θνληά ζε νξπδώλεο, ζε θαηαζθήλσζε, ή έρνπλ
δξαζηεξηόηεηεο ζηελ ύπαηζξν όπσο π.ρ. πνδειαζία, “trekking”.
o Σε ηαμηδηώηεο πνπ επηζθέπηνληαη ελδεκηθέο πεξηνρέο θαηά ηε δηάξθεηα επηδεκηώλ.
o Σε ηαμηδηώηεο αβέβαηνπ δξνκνινγίνπ πνπ επηζθέπηνληαη ελδεκηθέο πεξηνρέο.
Εμβόλιο Ιαπωνικήρ Εγκεθαλίηιδαρ
Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη εκβνιίσλ θαηά ηεο Ιαπσληθήο εγθεθαιίηηδαο. Πεξηέρνπλ
αδξαλνπνηεκέλνπο ή δώληεο εμαζζελεκέλνπο ηνύο:
1. Ixiaro®: Εκβόιην από αδξαλνπνηεκέλν ηό (λεώηεξν εκβόιην). Φνξεγείηαη
ελδνκπτθά ζε 2 δόζεηο (0, 28 εκέξεο). Αλακλεζηηθή δόζε ζε 1 έηνο.
2. Green Cross®: Εκβόιην από εμαζζελεκέλν ηό. Φνξεγείηαη ζε ππνδνξίσο 3 δόζεηο
(0, 7, 28 εκέξεο). Αλακλεζηηθή δόζε ζε 1 έηνο.
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Επηηαρπλόκελν ζρήκα: Αλ ππάξρεη πίεζε ρξόλνπ κπνξνύκε λα ρνξεγήζνπκε 2 δόζεηο
εκβνιίνπ ζε κεζνδηάζηεκα 1-2 εβδνκάδσλ (εκέξεο 0, 7-14), αιιά ε απνηειεζκαηηθόηεηα
ηνπ εκβνιίνπ αλακέλεηαη λα είλαη κεησκέλε (80%). Ελαιιαθηηθά, κπνξεί λα αθνινπζεζεί
ην επηηαρπλόκελν ζρήκα, κε 3 δόζεηο ηηο εκέξεο 0, 7, θαη 14.
Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ
o Τν 1/3 ησλ εκβνιηαζζέλησλ παξνπζηάδεη ηνπηθά ζπκπηώκαηα (εξπζξόηεηα, πόλν,
νίδεκα θαη ηνπηθή ζθιεξία) ζην ζεκείν ηνπ εκβνιηαζκνύ.
o Γεληθά ζπκπηώκαηα όπσο ππξεηόο, θεθαιαιγία, κπαιγίεο, θαθνπρία, εμάλζεκα,
ίιηγγν, λαπηία, εκεηό θαη θνηιηαθά άιγε εκθαλίδνληαη ζε πνζνζηό 10%.
o Πην ζπάληα παξαηεξνύληαη ζνβαξέο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο: νξνλνζία,
γεληθεπκέλνο θλεζκόο, νίδεκα ηνπ Quincke, άζζκα, ππόηαζε θαη αλαθπιαθηηθό
shock. Οη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο 12 ώξεο κεηά ηελ 1 ε
δόζε, 3 εκέξεο κεηά ηελ 2ε δόζε θαη θακηά θνξά σο θαη 20 εκέξεο κεηά ηελ 3ε
δόζε.
o Σπαληόηαηα (1 πεξίπησζε/2,3 εθ. εκβνιηαζζέλησλ) αλαθέξνληαη αλεπηζύκεηεο
ελέξγεηεο από ην λεπξηθό ζύζηεκα.
o Επεηδή ε εκθάληζε αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ είλαη πην ζπρλή αλ γίλεη ηαπηόρξνλε
ιήςε κεγάιεο πνζόηεηαο αιθνόι, ην αιθνόι πξέπεη λα απνθεύγεηαη γηα ηηο
επόκελεο 48 ώξεο.
Λόγσ ηνπ ελδερνκέλνπ βαξηάο αιιεξγηθήο αληίδξαζεο, ν εκβνιηαζκέλνο πξέπεη λα
παξακέλεη ζην ηαηξείν γηα 30 ιεπηά κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ θαη δελ πξέπεη λα
ηαμηδέςεη γηα ηηο επόκελεο 10 εκέξεο.
Ανηενδείξειρ
Τν εκβόιην αληελδείθλπηαη ζε άηνκα πνπ παξνπζίαζαλ ζνβαξή αιιεξγηθή αληίδξαζε
(νξνλνζία, νίδεκα ηνπ Quincke ή θξίζε άζζκαηνο) ζε πξνεγνύκελε δόζε ή έρνπλ
γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζε θάπνην από ηα ζπζηαηηθά ηνπ εκβνιίνπ.
Τα αιιεξγηθά άηνκα, γεληθά, έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν εθδήισζεο αληίδξαζεο
ππεξεπαηζζεζίαο κε ην εκβόιην, ζε ζρέζε κε ηα κε αιιεξγηθά. Γη’ απηό, ν εκβνιηαζκόο
ησλ αηόκσλ απηώλ πξέπεη λα γίλεηαη ζπλππνινγίδνληαο ηνπο θηλδύλνπο ζε ζρέζε κε ηα
νθέιε ηνπ εκβνιηαζκνύ. Σε θάζε πεξίπησζε, ν ελδηαθεξόκελνο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη
γηα ηνπο ζρεηηθνύο θηλδύλνπο, θαη κεηά ηνλ εκβνιηαζκό λα παξαθνινπζείηαη ζηελά. Τν
εκβόιην απνθεύγεηαη θαηά ην 1ν ηξίκελν ηεο θύεζεο θαη ζε βξέθε θάησ ηνπ έηνπο. Ο
εκβνιηαζκόο ζα πξέπεη λα αλαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα νμέσλ εκπύξεησλ λνζεκάησλ.
Αποηελεζμαηικόηηηα
Πξνζηαηεπηηθόο ηίηινο αληηζσκάησλ αλαπηύζζεηαη κεηά ηε ρνξήγεζε 2 δόζεσλ ηνπ
εκβνιίνπ, ζην 91% ησλ θαηνίθσλ ελδεκηθώλ πεξηνρώλ. Γηα ηνπο θαηνίθνπο κε
ελδεκηθώλ πεξηνρώλ ρξεηάδεηαη κηα 3ε δόζε γηα ηελ αλάπηπμε αλάινγνπ ηίηινπ. Τν
επηηαρπλόκελν ζρήκα έρεη ρακειόηεξε αλνζνινγηθή απνηειεζκαηηθόηεηα. Επίζεο,
αλαθέξεηαη όηη ην εκβόιην κπνξεί λα παξέρεη ζε έλα βαζκό δηαζηαπξνύκελε αλνζία
έλαληη άιισλ θιαβντώλ, όπσο ν ηόο ηνπ δάγθεηνπ θαη ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ.
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