Εμβόλιο μηνιγγιηιδοκοκκικήρ μηνιγγίηιδαρ

Ποιά είναι η αιηία;
Ζ βαθηεξηαθή κεληγγίηηδα είλαη ινίκσμε πνπ πξνθαιείηαη από ην βαθηήξην Neisseria
meningitidis.
Πωρ μεηαδίδεηαι;
Μεηαδίδεηαη από άηνκν ζε άηνκν κε ζηελή επαθή κέζσ ησλ αλαπλεπζηηθώλ εθθξίζεσλ ή
ηνπ ζηέινπ.
Ποιόρ 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. Μεγαιύηεξνο θίλδπλνο γηα
ηαμίδη ζηε «Εώλε ηεο κεληγγίηηδαο» ζηελ Υπνζαράξηα Αθξηθή ε νπνία εθηείλεηαη από ηε
Σελεγάιε δπηηθά έσο ηελ Αηζηνπία αλαηνιηθά θαη θπξίσο αλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επνρήο ηεο μεξαζίαο (Γεθέκβξην έσο Ηνύλην θάζε ρξόλν), αλ ε δηάξθεηα
δηακνλήο ηνπ ηαμηδηώηε είλαη κεγάιε (> 1 κήλα) θαη ππάξρεη ζηελή επαθή κε ηνπο
θαηνίθνπο.
Ποιά είναι η ππόληψη;
Δκβνιηαζκόο.
ε ποιούρ 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.
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Πξνζθπλεηέο ζηε Μέθθα γηα ην εηήζην πξνζθύλεκα Hajj ή γηα ην πξνζθύλεκα Umrah. 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 θάπνηα 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
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κεληγγηηηδνθόθθνπ ζύκθσλα κε ην πξννξηζκό.
Άηνκα κε αλαηνκηθή ή ιεηηνπξγηθή αζπιελία θαζώο επίζεο θαη κε αλνζνινγηθά ειιείκκαηα
ηνπ ζπκπιεξώκαηνο (C3, C5-C9).
Ποιό είναι ηο εμβόλιο βακηηπιακήρ μηνιγγίηιδαρ;
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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
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. Λόγσ ησλ ζεσξεηηθώλ
πιενλεθηεκάησλ ηνπ MCV4 (θαιύηεξε αλνζνινγηθή απάληεζε) έλαληη ηνπ MPSV4
εκβνιίνπ, πξνβιέπεηαη όηη ην MCV4 ζα αληηθαηαζηήζεη ζηαδηαθά ην ηειεπηαίν.
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.
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Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ
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εξπζξόηεηα, ηνπηθό άιγνο, θεθαιαιγία θαη θόπσζε.
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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.
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.
Αποηελεζμαηικόηηηα
Τα πνιπζαθραξηδηθά εκβόιηα έρνπλ πςειή απνηειεζκαηηθόηεηα γηα ηνπο νξόηππνπο A, C,
W135 θαη Υ αιιά πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα 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.
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αληηζσκάησλ θαη γηα ηνπο 2 ηύπνπο εκβνιίσλ ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε 7-10 εκέξεο.
Αλληλεπιδπάζειρ με άλλα εμβόλια ή θάπμακα
Γελ έρνπλ αλαθεξζεί αιιειεπηδξάζεηο κε άιια εκβόιηα ή θάξκαθα.
Σπγρνξήγεζε δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ εκβνιίσλ:
o

Σπγρνξήγεζε ζπδεπγκέλνπ θαη κε ζπδεπγκέλσλ εκβνιίσλ: αλεμαξηήησο από ην πνην
ρνξεγήζεθε πξώην, ην δεύηεξν εκβόιην ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κεηά από 2
ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδεο.

o

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.
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