Εμβόλιο σολέπαρ

Ποιά είναι η αιηία;
Η πμθένα είκαζ ιζα θμζιώδδξ βαζηνεκηενίηζδα πμο πνμηαθείηαζ από εκηενμημλίκδ πμο
πανάβμοκ ηα ζηεθέπδ ημο ααηηδνίμο Vibrio cholera.
Πωρ μεηαδίδεηαι;
o Με ιμθοζιέκμ κενό.
o

Με ιμθοζιέκμ ράνζ ή εαθαζζζκά.

o

Από άημιμ ζε άημιμ (ζπακίςξ ζε επαββεθιαηίεξ οβείαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα
επζδδιζώκ).

Ποιόρ είναι ο κίνδςνορ για ηον ηαξιδιώηη;
Η πμθένα είκαζ ιζα κόζμξ πμο ζοκεπίγεζ κα απμηεθεί ζδιακηζηό πνόαθδια οβείαξ ζε πμθθέξ
πενζμπέξ ημο ηόζιμο, ηονίςξ ζημοξ πθδεοζιμύξ παιδθμύ ημζκςκζημ-μζημκμιζημύ επζπέδμο
πμο γμοκ ζε ηαηέξ οβεζμκμιζηέξ ζοκεήηεξ. Ο ηίκδοκμξ βζα ημκ ηαλζδζώηδ πμο επζζηέπηεηαζ
εκδδιζηέξ πενζμπέξ εηηζιάηαζ όηζ είκαζ 0,01 - 0,001%. Πναηηζηά όιςξ, μ ηίκδοκμξ βζα ημκ
ηαλζδζώηδ πμο ηδνεί ηα απαναίηδηα ιέηνα πνμθύθαλδξ, είκαζ εθάπζζημξ.
ε ποιούρ ηαξιδιώηερ ενδείκνςηαι ηο εμβόλιο σολέπαρ;
o Σε
ηαλζδζώηεξ,
μζ
μπμίμζ
ηαλζδεύμοκ
ζε
εκδδιζηέξ
πώνεξ
ιε
παιδθό
ημζκςκζημμζημκμιζηό επίπεδμ όπμο μζ ζοκεήηεξ οβζεζκήξ είκαζ ακεπανηείξ ηαζ εθόζμκ δ
δζαιμκή είκαζ ιαηνάξ δζανηείαξ (> 1 ιήκα).
o Σε πενίπηςζδ ηαλζδζμύ ζε πενζμπέξ ιε παιδθό επίπεδμ οβζεζκήξ ηαζ ζε εζδζηέξ
πενζπηώζεζξ όπςξ ζε πενίπηςζδ επζδδιζώκ, πμθέιςκ ηαζ θοζζηώκ ηαηαζηνμθώκ
ηαεώξ επίζδξ ηαζ ζε απμζημθέξ ακενςπζζηζηήξ αμήεεζαξ.
o Σε άημια πμο ηαλζδεύμοκ ζε απμιαηνοζιέκεξ πενζμπέξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα επζδδιζώκ
ηαζ όπμο δεκ οπάνπεζ πνόζααζδ ζε ζαηνζηέξ οπδνεζίεξ.
o Οζ ηαλζδζώηεξ πμο αημθμοεμύκ ηα ζοκήεδ ημονζζηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ηδνμύκ ηα
πνμθδπηζηά ιέηνα βζα ηνμθζιμβεκή ηαζ οδαημβεκή κμζήιαηα δεκ δζαηνέπμοκ ζδζαίηενμ
ηίκδοκμ.
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Ποιά είναι ηα εμβόλια σολέπαρ;
Καθύηενδ απμηεθεζιαηζηόηδηα ηαζ θζβόηενεξ ακεπζεύιδηεξ εκένβεζεξ θαίκεηαζ κα
έπμοκ ηα δύμ κεόηενα ειαόθζα:
1. Νεηνό μθμηοηηανζηό από ημο ζηόιαημξ ειαόθζμ (Dukoral, Active Biotec ABSweden, ηαζ Mutacol, Berna-Switzerland): ηοηθμθμνεί ζηδκ Εθθάδα.
2. Ζςκ από ημο ζηόιαημξ ειαόθζμ: δεκ ηοηθμθμνεί ζηδκ Εθθάδα.
Νεκπό ολοκςηηαπικό από ηος ζηόμαηορ εμβόλιο (Dukoral)
Τμ κεηνό μθμηοηηανζηό από ημο ζηόιαημξ ειαόθζμ (KWC, Dukoral): πενζέπεζ κεηνό
ζηέθεπμξ V. cholerae O1 ηαζ οπμμιάδα Β ηδξ πμθενζκζηήξ ημλίκδξ πμο πανάβεηαζ ιε
βεκεηζηό ακαζοκδοαζιό.
Πνμζθένεζ πνμζηαζία βζα 2 πνόκζα. Ακαθένεηαζ 85%-90% απμηεθεζιαηζηόηδηα βζα
πνόθδρδ ηδξ πμθέναξ ζημοξ πνώημοξ 6 ιήκεξ ηαζ < 50% ιεηά από 1 πνόκμ.
Ανηενδείξειρ
o Τμ ειαόθζμ ακηεκδείηκοηαζ ζε άημια ιε βκςζηή οπενεοαζζεδζία ζημ ειαόθζμ, ζηδ
θμνιαθδεΰδδ ή ζε ηάπμζα από ηα ζοζηαηζηά ημο.
o

Ο ειαμθζαζιόξ εα πνέπεζ κα ακααάθθεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα μλείαξ βαζηνεκηενίηζδαξ ή
ειπύνεηςκ κμζδιάηςκ.

Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ
Σπάκζεξ, ήπζεξ ηαζ ιζηνήξ δζάνηεζαξ (π.π. ήπζα δζάννμζα, καοηία, ειεηόξ, ημζθζαηό άθβμξ).
Αλληλεπιδπάζειρ με άλλα εμβόλια ή θάπμακα
Η πμνήβδζδ άθθςκ από ημο ζηόιαημξ ειαμθίςκ, θανιάηςκ, ηαεώξ επίζδξ ηνμθήξ ηαζ
ύδαημξ πνέπεζ κα απμθεύβεηαζ 1 ώνα πνζκ ηαζ 1 ώνα ιεηά ηδ πμνήβδζδ ημο ειαμθίμο ηδξ
πμθέναξ.
Αποηελεζμαηικόηηηα (ανοζολογική – επιδημιολογική)
Ο ειαμθζαζιόξ ιε ημ κεηνό μθμηοηηανζηό ειαόθζμ πανέπεζ πνμζηαζία βζα 3 έηδ ζημοξ
εκήθζηεξ ηαζ βζα 6-12 ιήκεξ ζηα παζδζά 2-5 εηώκ ζύιθςκα ιε ιεθέηεξ. Σημοξ εκήθζηεξ ηαζ
ηα παζδζά > 5 εηώκ, δ απμηεθεζιαηζηόηδηα ημο ειαμθίμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πνώηςκ 6
ιδκώκ είκαζ 85-90%, ηαζ έςξ ημ ηέθμξ ημο πνώημο έημοξ ιεζώκεηαζ ζημ 58%. Ακαθένεηαζ
επίζδξ 67% απμηεθεζιαηζηόηδηα ημοξ 3 πνώημοξ ιήκεξ βζα ηδκ πνόθδρδ δζάννμζαξ ηςκ
ηαλζδζςηώκ από Εκηενμημλζκμβόκμ E.Coli (ETEC).
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