Εμβόλιο κίηπινος πςπεηού

Αιηιολογία κίηπινος πςπεηού
Ο θίηξηλνο ππξεηόο είλαη ηνγελήο ινίκσμε πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηνπ θίηξηλνπ
ππξεηνύ (γέλνο Flavivirus).
Μεηάδοζη
Ο θίηξηλνο ππξεηόο κεηαδίδεηαη κε δηαβηβαζηέο κέζσ λύγκαηνο κνιπζκέλνπ
θνπλνππηνύ. Δηαθξίλνπκε 3 βαζηθνύο θύθινπο κεηάδνζεο, ηνλ δαζώδε (δνύγθιαο), ηνλ
ελδηάκεζν (ζαβάλαο) θαη ηνλ αζηηθό:
o Σην δαζώδε (δνύγθιαο) θύθιν ε κεηάδνζε ηνπ ηνύ ζπκβαίλεη αλάκεζα ζε
πξσηεύνληα ζειαζηηθά θαη ζε είδε θνπλνππηώλ πνπ εληνπίδνληαη ζην δάζνο. Η
κεηάδνζε γίλεηαη κέζσ θνπλνππηώλ από ηνλ πίζεθν ζηνλ άλζξσπν θαηά ηελ
επίζθεςε ζηε δνύγθια γηα εξγαζία ή αλαςπρή.
o Σηελ Αθξηθή έλαο ελδηάκεζνο (ζαβάλαο) θύθινο πεξηιακβάλεη κεηάδνζε ηνπ ηνύ
από θνπλνύπηα πνπ θσιηάδνπλ ζε ηξύπεο δέληξσλ ζε αλζξώπνπο πνπ δνπλ ή
εξγάδνληαη ζηα όξηα ηεο δνύγθιαο. Σε απηόλ ηνλ θύθιν ε κεηάδνζε
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ θνπλνππηώλ είηε από πίζεθν ζε άλζξσπν είηε από
άλζξσπν ζε άλζξσπν.
o Ο αζηηθόο θύθινο κεηάδνζεο πεξηιακβάλεη κεηάδνζε ηνπ ηνύ κεηαμύ αλζξώπσλ θαη
θνπλνππηώλ.
Τα άηνκα πνπ πξνζβάιινληαη από ηνλ ηό ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνύ εκθαλίδνπλ πςειά
επίπεδα ηαηκίαο θαη κπνξνύλ λα κεηαδώζνπλ ηνλ ηό ζηα θνπλνύπηα πξηλ ηελ εκθάληζε
ππξεηνύ θαηά ηηο 3-5 πξώηεο κέξεο ηεο λόζνπ. Κόγσ ησλ πςειώλ επηπέδσλ ηαηκίαο ε
κεηάδνζε ζεσξεηηθά κπνξεί λα ζπκβεί κέζσ κεηάγγηζεο ή κνιπζκέλεο βειόλαο.
Επιδημιολογία
Ο θίηξηλνο ππξεηόο ελδεκεί ζηελ ππνζαράξην Αθξηθή (δπηηθά-Σελεγάιε έσο αλαηνιηθάΣνκαιία θαη λόηηα-Ζάκπηα) θαη ζηελ ηξνπηθή Μόηηα Ακεξηθή, όπνπ παξαηεξνύληαη θαη
ζπνξαδηθέο επηδεκίεο. Τα πεξηζζόηεξα θξνύζκαηα από ηε λόζν νθείινληαη ζην δαζώδε
ή ζηνλ ελδηάκεζν θύθιν κεηάδνζεο. Ο αζηηθόο θύθινο κεηάδνζεο ζπλαληάηαη πεξηνδηθά
ζηελ Αθξηθή θαη ζπνξαδηθά ζηελ ηξνπηθή Μόηηα Ακεξηθή. Σηελ Αθξηθή ε θπζηθή αλνζία
αζξνίδεηαη κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο θαη γηα ην ιόγν απηό ηα βξέθε θαη ηα παηδηά είλαη
ζε πςειόηεξν θίλδπλν. Σηε Μόηηα Ακεξηθή ν θίηξηλνο ππξεηόο απαληάηαη ζπρλόηεξα ζε
λένπο άλδξεο ρσξίο αλνζία πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζηα θνπλνύπηα ιόγσ ηεο εξγαζίαο
ηνπο ζε πεξηνρέο ηεο δνύγθιαο ή ζηα όξηα κε ηε δνύγθια.
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Ποιορ είναι ο κίνδςνορ για ηον ηαξιδιώηη;
Ιίλδπλνο γηα ηνλ ηαμηδηώηε πθίζηαηαη ζε όιεο ηηο ρώξεο ή ηηο πεξηνρέο όπνπ ζπκβαίλεη
κεηάδνζε ηνπ ηνύ ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνύ. Ο θίλδπλνο απηόο εμαξηάηαη από πνιινύο
παξάγνληεο όπσο ην ηζηνξηθό εκβνιηαζκνύ, ε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ, ε επνρή, ν ηόπνο
θαη ε πεξηνρή παξακνλήο θαζώο επίζεο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ηαμηδηώηε.
Ππόλητη
o ‘Πξνζηαζία από ηα έληνκα’ (θνπλνύπηα, θξόησλεο θαη άιια αξζξόπνδα)
o

(eody.gov.gr)
Εκβόιην θίηξηλνπ ππξεηνύ

ε ποιοςρ ηαξιδιώηερ ζςζηήνεηαι ηο εμβόλιο ηος κίηπινος πςπεηού;
Τν εκβόιην ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνύ ζπζηήλεηαη ζε όινπο ηνπο ηαμηδηώηεο ≥9 κελώλ πνπ
ζα επηζθεθζνύλ ρώξεο θαη πεξηνρέο ζηελ Αθξηθή θαη ηε Μόηηα Ακεξηθή κε θίλδπλν
κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνύ θαη ζε όζνπο ην απαηηεί ε ρώξα πξννξηζκνύ
ηνπο (ράξηεο 1, 2).

Υάπηηρ 1. Σπζηάζεηο γηα εκβνιηαζκό θαηά ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνύ ζηελ Αθξηθή.

Πεγή: Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο (http://www.who.int/ith/en/index.html)
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Υάπηηρ 2. Σπζηάζεηο γηα εκβνιηαζκό θαηά ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνύ ζηε Μόηηα Ακεξηθή.

Πεγή: Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο (http://www.who.int/ith/en/index.html)

Σι ζημαίνει ςποσπευηικόρ εμβολιαζμόρ (Πίνακαρ 1);
Σύκθσλα κε ηνλ Δηεζλή Υγεηνλνκηθό Ιαλνληζκό ηνπ Π.Ο.Υ. γηα θάπνηεο από ηηο ρώξεο
πνπ βξίζθνληαη εληόο ηεο ελδεκηθήο δώλεο, ν εκβνιηαζκόο γηα ηνλ θίηξηλν ππξεηό είλαη
ππνρξεσηηθόο γηα όινπο ηνπο ηαμηδηώηεο - παηδηά άλσ ησλ 9 κελώλ θαη ελήιηθεο- δει.
απαηηείηαη γηα λα επηηξαπεί ε είζνδνο ζηε ρώξα. Άιιεο ρώξεο πνπ βξίζθνληαη εληόο ηεο
ελδεκηθήο δώλεο έρνπλ πην ζύλζεηεο απαηηήζεηο (π.ρ. δεηνύλ εκβνιηαζκό κόλν από
ηνπο ηαμηδηώηεο πνπ πξόθεηηαη λα βξεζνύλ εθηόο ησλ αζηηθώλ θέληξσλ ή από απηνύο
πνπ πξνέξρνληαη από ελδεκηθή δώλε).
Τέινο, άιιεο ρώξεο πνπ βξίζθνληαη εθηόο ηεο δώλεο ελδεκίαο, απαηηνύλ ηνλ
εκβνιηαζκό αλ έλαο ηαμηδηώηεο έρεη πεξάζεη από ελδεκηθέο πεξηνρέο (έζησ θαη transit),
ή είλαη κόληκνο θάηνηθνο απηώλ. Απηέο νη ρώξεο έρνπλ ηέηνηεο θιηκαηνινγηθέο θαη
εληνκνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ έλαξμε θαη δηαηήξεζε ηνπ θύθινπ
κεηάδνζεο ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνύ ζε πεξίπησζε εηζόδνπ ηνπ ηνύ κέζσ αηόκσλ ζε θάζε
ηαηκίαο. Γηα ην ιόγν απηό απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ ώζηε λα επηηξαπεί ε
είζνδνο. Οη ηαμηδηώηεο πνπ δελ έρνπλ πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ, όηαλ απαηηείηαη,
κπνξεί λα κελ ηνπο επηηξαπεί ε είζνδνο, λα κείλνπλ ζε θαξαληίλα γηα 6 εκέξεο ή λα
ρξεηαζηεί λα εκβνιηαζηνύλ επηηόπνπ.
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Πίνακαρ 1. Φώξεο πνπ απαηηνύλ πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ θαηά ηνπ θίηξηλνπ
ππξεηνύ από όινπο ηνπο ηαμηδηώηεο1
Αθηή Ειεθαληνζηνύ
Αλγθόια
Γθακπόλ
Γθάλα
Γνπηλέα-Λπηζάνπ
Δεκνθξαηία ηνπ Ινλγθό
Ιακεξνύλ
Ιεληξναθξηθαληθή Δεκνθξαηία
Κατθή Δεκνθξαηία ηνπ Ινλγθό

Λάιη
Λπελίλ
Λπνπξθίλα Φάζν
Λπνπξνύληη
Μίγεξαο
Μηγεξία
Μόηην Σνπδάλ
Οπγθάληα
Σηέξα Κεόλε
Τόγθν

1

Οη απαηηήζεηο ηεο ρώξαο γηα ηνλ εκβνιηαζκό ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνύ κπνξεί λα αιιάμνπλ αλά πάζα ζηηγκή.
Ωο εθ ηνύηνπ, νη ηαμηδηώηεο ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ πξεζβεία ηεο ρώξαο πξννξηζκνύ ή ην
πξνμελείν πξηλ ηελ αλαρώξεζε.
Πεγή: Centers for Disease Control and Prevention (CDC):
https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2020/travel-related-infectious-diseases/yellow-fever

Πος γίνεηαι ο εμβολιαζμόρ ζηην Ελλάδα;
Ο εκβνιηαζκόο ζηελ Ειιάδα γίλεηαη ζηηο Δηεπζύλζεηο Υγείαο ησλ Πεξηθεξεηώλ. Γηα λα
επηηξαπεί ε είζνδνο ζε ρώξα πνπ απαηηεί ηνλ εκβνιηαζκό, ν ηαμηδηώηεο πξέπεη λα θέξεη
ην δηεζλέο πηζηνπνηεηηθό ππνγεγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν από ην αξκόδην θέληξν
εκβνιηαζκνύ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ην εκβόιην, ν αξηζκόο ηεο παξηίδαο ηνπ εκβνιίνπ
θαη ε εκεξνκελία ηνπ εκβνιηαζκνύ. Η είζνδνο επηηξέπεηαη 10 εκέξεο κεηά ηνλ
εκβνιηαζκό. Σύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ΠΟΥ, από ηηο 11 Θνπιίνπ
2016 ην πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ γηα ηνλ θίηξηλν ππξεηό ηζρύεη εθ’ όξνπ δσήο γηα ην
άηνκν πνπ έρεη εκβνιηαζηεί. Η νδεγία απηή αθνξά θαη ηα πξνεγνύκελα πηζηνπνηεηηθά
πνπ έρνπλ εθδνζεί θαζώο επίζεο θαη ηα λέα 10 εκέξεο κεηά ηελ έθδνζή ηνπο.
Σε θάζε πεξίπησζε πνπ ν εκβνιηαζκόο αληελδείθλπηαη, ν ηαηξόο ζα πξέπεη λα εθνδηάζεη
ηνλ ηαμηδηώηε κε πηζηνπνηεηηθό απαιιαγήο (waiver letter) ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη κε
ζαθήλεηα ν ιόγνο αληέλδεημεο ηνπ εκβνιίνπ. Τν πηζηνπνηεηηθό απηό πξέπεη λα θέξεη
ηελ ζθξαγίδα ηνπ θέληξνπ εκβνιηαζκνύ.
κεςάζμαηα πος κςκλοθοπούν ζηην Ελλάδα
STAMARIL (Aventis Pasteur MSD).
ύζηαζη
Τν εκβόιην πεξηέρεη δώληα αδξαλνπνηεκέλν ηό (ζηέιερνο Rockefeller 17 D).
Οδόρ σοπήγηζηρ
Τν εκβόιην ρνξεγείηαη ππνδνξίσο.
Δοζολογικό ζσήμα
Τν εκβόιην ρνξεγείηαη ζε κία δόζε
αλαπηύζζνληαη κεηά από 10 εκέξεο.

ησλ

0,5

ml.

Πξνζηαηεπηηθά
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Ανηενδείξειρ
o Υπεξεπαηζζεζία ζε απγά ή νπνηνδήπνηε από ηα ζπζηαηηθά ηνπ εκβνιίνπ (νδεγίεο
θαηαζθεπαζηή).
o Ηιηθία <6 κήλεο.
o Αλνζνινγηθή αλεπάξθεηα: Αζζελείο κε ζπγγελή ή επίθηεηε αλεπάξθεηα ηεο
θπηηαξηθήο αλνζίαο (ιεπραηκία, ιέκθσκα, γεληθεπκέλε θαθνήζεηα, καθξνρξόληα
ζεξαπεία κε θνξηηθνεηδή, ζεξαπεία κε αιθπιηνύληεο παξάγνληεο, αληηκεηαβνιίηεο,
αθηηλνζεξαπεία).
o Άηνκα κε HIV ινίκσμε ζπκπησκαηηθά ή CD4 T-ιεκθνθύηηαξα <200/mm3 (ή
<15% ηνπ ζπλόινπ ζε παηδηά ειηθίαο <6έηε).
o Λεηακόζρεπζε
o Άηνκα κε ηζηνξηθό λνζήκαηνο ή δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζύκνπ (ζύκσκα, ζπκεθηνκή,
κπαζζέλεηα Gravis, ζύλδξνκν Di George).
Πποζοσή ζηη σοπήγηζη
o Ηιηθία 6-8 κήλεο
o Ηιηθία ≥ 60 έηε
o Εγθπκνζύλε
o Θειαζκόο
o Άηνκα κε HIV ινίκσμε αζπκπησκαηηθά ή CD4 T-ιεκθνθύηηαξα 200–499/mm3 (ή
15%–24% ηνπ ζπλόινπ ζε παηδηά ειηθίαο <6 έηε)
Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ
o Σπάληα κεηά ηνλ εκβνιηαζκό κπνξεί λα παξαηεξεζεί ηνπηθόο εξεζηζκόο ζην
ζεκείν ηεο έλεζεο ή ζπζηεκαηηθά ζπκπηώκαηα όπσο ππξεηόο, θεθαιαιγία,
θαθνπρία, αδπλακία θαη κπαιγίεο.
o Αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο ηύπνπ Θ αλαθέξνληαη ζπάληα.
o Σπάληα
(0,8/100.000
δόζεηο)
αλαθέξεηαη
λεπξνηξόπνο
λόζνο
(όπσο
κεληγγνεγγεθαιίηηδα, ζύλδξνκν Guillain-Barré, νμεία δηάρπηε εγθεθαινκπειίηηδα)
πνπ ζρεηίδεηαη κε ην εκβόιην ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνύ (Yellow Fever Vaccine
Associated Neurologic Disease - YEL-AND). Εθδειώλεηαη 3–28 εκέξεο κεηά ηνλ
εκβνιηαζκό. Είλαη ζπρλόηεξν ζε άηνκα ειηθίαο ≥60 έηε (1,6 πεξηπηώζεηο αλά
100.000 δόζεηο ζε άηνκα ειηθίαο 60–69εηώλ) θαη ζε άηνκα ειηθίαο ≥70 έηε (2,3
πεξηπηώζεηο αλά 100.000 δόζεηο).
o Σπάληα αλαθέξεηαη ζπιαρλνηξόπνο λόζνο (0.4/100.000) παιαηόηεξα γλσζηή σο
πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα κεηά ηνλ εκβνιηαζκό πνπ ζρεηίδεηαη κε ην εκβόιην ηνπ
θίηξηλνπ ππξεηνύ κε ζηέιερνο 17D (Yellow Fever Vaccine Associated
Viscerotropic Disease- YEL-AVD). Εθδειώλεηαη 1-8 εκέξεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκό
θαη θιηληθά κνηάδεη κε θίηξηλν ππξεηό βαξηάο κνξθήο. Τν ζύλδξνκν θαίλεηαη λα
είλαη ζπρλόηεξν ζε άηνκα ειηθίαο ≥60 έηε (1 πεξίπησζε αλά 100.000 δόζεηο ζε
άηνκα ειηθίαο 60–69 εηώλ) θαη ζε άηνκα ειηθίαο ≥70 έηε (2,3 πεξηπηώζεηο αλά
100.000 δόζεηο).
Αποηελεζμαηικόηηηα
Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ είλαη πςειή. Αληηζώκαηα αλαπηύζζνληαη 7-10
εκέξεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκό. Η αλνζνινγηθή απνηειεζκαηηθόηεηα εθηηκάηαη όηη είλαη
ηεο ηάμεο ηνπ 90% ελώ ε θιηληθή απνηειεζκαηηθόηεηα ππεξβαίλεη ην 94%. Η δηάξθεηα
ηεο πξνζηαζίαο από ηνλ θίηξηλν ππξεηό θαίλεηαη λα μεπεξλά ην όξην ηζρύνο ηνπ
πηζηνπνηεηηθνύ εκβνιηαζκνύ (10 έηε).
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Αλληλεπιδπάζειρ με θάπμακα ή εμβόλια / ςγσοπήγηζη
o Τν εκβόιην ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνύ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ηαπηόρξνλα κε ηα εκβόιηα
κε δώληα εμαζζελεκέλα ζηειέρε (MMR, OPV, ηπθνεηδνύο κε δώληα εμαζζελεκέλα
ζηειέρε Ty21a), δηαθνξεηηθά ζπζηήλεηαη κεηαμύ ησλ δύν εκβνιηαζκώλ λα
κεζνιαβεί ρξνληθό δηάζηεκα 4 εβδνκάδσλ.
o Τα εκβόιηα πνπ πεξηέρνπλ αδξαλνπνηεκέλα αληηγόλα, κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ
ηαπηόρξνλα κε ην εκβόιην ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνύ, ρσξίο λα ηξνπνπνηείηαη ε
αλνζνινγηθή απάληεζε ζηα εκβόιηα θαη ρσξίο λα απμάλνληαη νη αλεπηζύκεηεο
ελέξγεηεο.
o Κόγσ πηζαλήο επίδξαζεο ηνπ εκβνιίνπ ζηελ αλνζνινγηθή απάληεζε ζηε θπκαηίλε
ηεο δνθηκαζίαο Mantoux, απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 4-6 εβδνκάδεο
κεηά από ηνλ εκβνιηαζκό.
o Τν εκβόιην ηνπ θίηξηλνπ ππξεηνύ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ηαπηόρξνλα, ή ζε
νπνηνδήπνηε ρξόλν πξηλ ή κεηά ηελ εηδηθή αλνζνζθαηξίλε γηα επαηίηηδα Α.
o Αλ θαη ε ρισξνθίλε αλαζηέιιεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ ηνύ ηνπ θίηξηλνπ
ππξεηνύ in vitro, ε ρνξήγεζή ηεο καδί κε ην εκβόιην δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη
ηελ αλνζνινγηθή απάληεζε ζην εκβόιην.
o Λεηαμύ ηεο ρνξήγεζεο ηνπ εκβνιίνπ θαη ηεο κεηάγγηζεο αίκαηνο ή παξαγώγσλ
ηνπ, πξέπεη λα κεζνιαβεί δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 8 εβδνκάδσλ.

ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΗ
ΣΜΗΜΑ ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ
210-5212000 www.eody.gov.gr

6

