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Μεληγγηηηδνθόθθνο - Μεληγγηηηδνθνθθηθή λόζνο  



Σαμηλόκεζε, κνξθνινγία, νξννκάδεο

 Σαμηλόκεζε: 

 Κάζε βαθηήξην εκθαλίδεηαη σο δπν θόθθνη θαη ην θύηηαξό ηνπ 

πεξηθιείεηαη από θάςα πνιπζαθραξηηώλ,

νη νπνίνη ην πξνζηαηεύνπλ ζην πεξηβάιινλ                             

ηνπ μεληζηή.

 Έρνπλ πεξηγξαθεί 12 νξννκάδεο, κε βάζε ηελ αλνζνινγηθή 

αληηδξαζηηθόηεηα ησλ πνιπζαθραξηηώλ ηεο θάςαο ηνπο, νη έμη 

από ηηο νπνίεο είλαη νη πιένλ ζεκαληηθέο επηδεκηνινγηθά (A, B, 

C, W135, Y, X).

Βαζίιεην: Bacteria

Φύιν: Proteobacteria

Κιάζε: Metaproteobacteria

Σάμε: Neisseriales

Γέλνο: Neisseria

Δίδνο: Neisseria meningitidis Albrecht & Ghon 1901



 Σα ζπλδεδεκέλα 

εκβόιηα ζηνρεύνπλ 

ζηελ 

πνιπζαθραξηδηθή 

θάςα.  

 Σα πξσηετληθά 

εκβόιηα ζηνρεύνπλ 

ζηηο πξσηετλεο ηεο 

εμσηεξηθήο 
κεκβξάλεο



Rosenstein et al 2001

N. meningitidis εηζέξρεηαη ζην ξηλνθάξπγγα θαη 

πξνζθνιιάηαη ζηα κε-ηξηρνεηδή επηζειηαθά 

θύηηαξα.

Τα πξνζθνιιεκέλα βαθηήξηα ελδν-θπηηαξώλνληαη

από ηα επηζειηαθά θύηηαξα, εηζάγνληαη ζε 

θαγνθπηηαξηθά θπζηίδηα, θαη πεξλνύλ έηζη κέζα 

από ηα θύηηαξα.

Μηα πξσηεάζε δηαζπά ηηο ιπζνζσκηθέο

πξσηεΐλεο θαη εμαζθαιίδεη ηελ επηβίσζε ηης Ν. 

meningitidis ζηα επηζειηαθά θύηηαξα.

Μηα πνξίλε (porB) δηαζρίδεη ηελ θπηηαξηθή 

κεκβξάλε θαη ζηακαηάεη ηελ σξίκαλζε ηνπ 

θαγνζώκαηνο.

Σηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, νη κηθξννξγαληζκνί 

απειεπζεξώλνπλ ελδνηνμίλε κε ηε κνξθή 

θπζαιηδίσλ εμσηεξηθήο κεκβξάλεο (OMV: 50% 

ιηπν-νιηγνζαθραξίηεο θαη 50% πξσηεΐλεο 

εμσηεξηθήο κεκβξάλεο, θσζθνιηπίδηα, θαη θαςηθόο 

πνιπζαθραξίηε)

Τα ζπζηαηηθά ελδνηνμίλεο δηεγείξνπλ ηελ παξαγσγή 

θπηνθηλώλ θαη ηελ ελαιιαθηηθή νδό ηνπ 

ζπκπιεξώκαηνο.

Ν. meningitidis δηαπεξλά ηνλ αηκαηνεγθεθαιηθό

θξαγκό θαη εηζέξρεηαη ζηνλ ππαξαρλνεηδή ρώξν.

Ο θύθινο δσήο ηνπ κεληγγηηηδόθνθθνπ ζηνλ 
αλζξώπηλν μεληζηή



 500,000 κροφςματα και 50,000 κάνατοι κάκε χρόνο

 Προκαλεί κάνατο ςε 24 ϊρεσ και είναι εφκολο να μθ διαγνωςτεί ςωςτά

 Προςβάλλονται όλεσ οι θλικιακζσ ομάδεσ:  Βρζφθ, νιπια, ζφθβοι και 
νεαροί ενιλικεσ,  οι πλζον ευάλωτεσ ομάδεσ

 Το ποςοςτό κνθτότθτασ   ̴10% και ςτθν περίπτωςθ μθνιγγιτιδοκοκκικισ 
ςθψαιμίασ το ποςοςτό ανζρχεται ςτο 40%

 20% των ατόμων που επιβιϊνουν εμφανίηουν μόνιμθ αναπθρία:    
νεφρικι ανεπάρκεια, εγκεφαλικι βλάβθ, νζκρωςθ άκρων, κϊφωςθ, 
μακθςιακι κακυςτζρθςθ

 ̴10% του γενικοφ πλθκυςμοφ είναι φορείσ N. meningitidis και ςτα 
πρϊτα 30 χρόνια ηωισ ζνα άτομο βιϊνει περίπου 10 περιςτατικά 
φορείασ

Η κεληγγηηηδνθνθθηθή λόζνο

http://www.who.int/vaccine_research/diseases/soa_bacterial/en/index1.html
Epidemics of meningococcal disease. African meningitis belt, 2001. Wkly Epidemiol. Rec. 76(37), 282–288(2001).
European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe
2010. Surveillance Report. http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/1011_SUR_Annual_Epidemiological_Report_on_
Communicable_Diseases_in_Europe.pdf (Accessed 22 August 2011). Trotter CL, Gay NJ, Edmunds WJ. The natural history of meningococcal carriage and disease. Epidemiol. Infect. 134(3), 556–566 (2006). Initiative for Vaccine Research (IVR). Bacterial infections: 
meningococcal disease. World Health Organization website. http://www.who.int/vaccine_research/diseases/soa_bacterial/en/index 1.html. Accessed January 22, 2013. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Meningococcal disease. In: Atkinson W, Wolfe S, 
Hamborsky J, eds. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 12th ed. Washington DC: Public Health Foundation; 2011. Meningococcal meningitis factsheet No 141. World Health Organization website. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/. Updated November 2012. Accessed December 7, 2012. Rosenstein NE, Perkins BA, Stephens DS, Popovic T, Hughes JM. Meningococcal disease. N Engl J Med. 2001;344(18):1378-1388. Granoff DM, Gilsdorf JR. 
Neisseria meningitidis (Meningococcus). In: Kleigman RM, Stanton BF, St. Geme JW, Schor NF, Behrman RE, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2011: 929-935. Cartwright KA, et al. Epidemiol Infect. 1987;99:591-601;



Κιηληθέο εθδειώζεηο από ινίκσμε από κεληγγηηηδόθθνθν

(CDC, March 2012)



15 έσο 24 ώξεο12 έσο 15 ώξεο

Thompson MJ, et al. Lancet. 2006;367:397 – 403 

 Επεξεζηζηόηεηα

 Απώιεηα όξεμεο

 Ππξεηόο

 Ναπηία

 Πνλόιαηκνο, ξηλίηηδα

4 έσο 8 ώξεο

 Πνξθπξηθό εμάλζεκα

 Μεληγγηζκόο

 Φσηνθνβία

 Σύγρπζε, ζπαζκνί 

 Απώιεηα ζπλείδεζεο

 Σεςαηκηθό ζύλδξνκν,
ζνθ

 Πνιπζπζηεκαηηθή 
αλεπάξθεηα

 Θάλαηνο

πρλά δελ ππάξρεη ηαηξηθή παξέκβαζε κέρξη λα εκθαλίζνπλ νη αζζελείο 
ζπκπηώκαηα ηειηθνύ ζηαδίνπ 

Σα πξώηκα ζπκπηώκαηα κπνξεί 

λα ππνδειώλνπλ άιιεο, 

ιηγόηεξεο ζνβαξέο θαηαζηάζεηο

Τν N meningitidis

πνιιαπιαζηάδεηαη ηαρύηαηα 
ζην ζώκα

Εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν 

(κέζνο ρξόλνο ~19 ώξεο)

Κλινικζσ εκδθλώςεισ μθνιγγιτιδοκοκκικισ νόςου:
«Λανκάνουςα ζναρξθ και ταχεία επιδείνωςθ»



Τα βαθηήξηα ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξό νδεγνύλ ζε θιεγκνλή

ησλ κελίγγσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε1:

 Κεθαιαιγία

 Ππξεηό

 Μεληγγηζκό

 Ναπηία θαη έκεην

 Φσηνθνβία

Καη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε:

 Καηαπιεμία

 Μόληκε λεπξνινγηθή βιάβε

 Καζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο

 Μόληκε απώιεηα ηεο αθνήο

 Επηιεςία

 Θάλαην

Μεληγγίηηδα

Τα βαθηήξηα ζην αίκα νδεγνύλ ζε απμεκέλε δηαπεξαηόηεηα ησλ 

αηκνθόξσλ αγγείσλ θαη θιεγκνλή, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε1:

 Πνξθπξηθό εμάλζεκα

 Ππξεηό

 Αίζζεκα θαθνπρίαο

Καη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε:

 Καηαπιεμία/ζεπηηθή θαηαπιεμία

 Καξδηαγγεηαθή θαηάξξεπζε/

πνιπζπζηεκαηηθή αλεπάξθεηα

 Επηλεθξηδηθή αηκνξξαγία (ζύλδξνκν Waterhouse-

Friderichsen)

 Νεθξηθή αλεπάξθεηα

 Ελδνθαξδίηηδα

 Απνζηήκαηα

 Θάλαην

εςαηκία

Η αληηκεηώπηζε ηεο κεληγγηηηδνθνθθηθήο λόζνπ πεξηπιέθεηαη από ηελ 

ηαρεία επηδείλσζε θαη κε πξνβιέςηκε θύζε ηεο λόζνπ2

1 Rosenstein NE, et al. N Engl J Med. 2001;344:1378 – 1388 
2 Stollenwerk N, et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004;101:10229 – 10234. Photograph of rash with kind 
permission of Dittmann,  Meningokokken-Erkrankungen

πκπηώκαηα θαη επηπινθέο ηεο 

κεληγγηηηδνθνθθηθήο λόζνπ



Δπίπησζε ζηελ πνηόηεηα δσήο αηόκσλ πνπ 
επηβηώλνπλ

*Investigators from 10 children’s hospitals in the United States identified all children from January 1, 2001, through 

March 15, 2005, who had systemic infections that were caused by Neisseria meningitidis; †n=126 for <11-year-olds; 

n=33 for ≥11-year-olds.

Kaplan SL, et al. Pediatrics. 2006;118:e979-e984.



Wright C et al. 2011

Κόζηνο γηα άηνκα 

πνπ επηβίσζαλ κε 

κόληκεο αλαπεξίεο

• Αγνξά θαη ζπληήξεζε 

πξνζζεηηθώλ κειώλ

• Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη 
ςπρνθνηλσληθό «βάξνο» ηνπ 

παηδηνύ θαη ηεο νηθνγέλεηαο

• Μεηαθνξά πξνο θαη από ην 

ζρνιείν 

• Δηδηθόο εμνπιηζκόο ζην ζρνιείν 

• Δμεηδηθεπκέλν όρεκα γηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο

• Υακέλν εηζόδεκα ηνπ ελόο γνλέα 

γηα ηελ θαζεκεξηλή ππνζηήξημε 
ηνπ παηδηνύ ζην ζπίηη



*The prevalence of psychological distress was significantly higher than in the general population.

N=192 parents of children 1–18 years of age.

Ehrlich TR, et al. Pediatr Rehabil. 2005;8:220-224.
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Φπρνινγηθό ζηξεο γνληώλ
Οιιαλδία, 1993–2001





Παγκόςμια κατανομι οροομάδων
Η οροομάδα Β είναι θ επικρατοφςα ςε Ευρώπθ, Καναδά, Αργεντινι, 
Ιαπωνία, Αυςτραλία και Νζα Ζθλανδία





ECDC, SURVEILLANCE REPORT, 2011



Οξνινγηθή ηππνπνίεζε κεληγγηηηδόθνθθσλ 

ζηελ Διιάδα θαηά ην έηνο 2013

http://www.nsph.gr/files/001_Dimosias_Dioikitikis_Ygieinis/EKAM/ApologismoiEKAM/EKAM_Apologismos_2013.pdf

http://www.nsph.gr/files/001_Dimosias_Dioikitikis_Ygieinis/EKAM/ApologismoiEKAM/EKAM_Apologismos_2013.pdf


Μέζε εηήζηα θαηαγξαθή ηεο δηεηζδπηηθήο κεληγγηηηδνθνθθηθήο λόζνπ 

ζηηο ΗΠΑ θαηά ειηθηαθή νκάδα (1997–2007)

Harrison L H Clin Infect Dis. 2010;50:S37-S44

© 2010 by the Infectious Diseases Society of America



Σάζε θαη αξηζκόο πεξηζηαηηθώλ  IMD ζε Δπξσπατθέο 

ρώξεο (2007-2011)

ECDC, Annual Epidemiological Report 2013



Δπηβεβαησκέλα πεξηζηαηηθά IMD θαηά ειηθία θαη 
γέλνο ζηελ Δπξώπε

ECDC, Annual Epidemiological Report 2013



*Countries: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, 

Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 

Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, 

Sweden, United Kingdom. No data available from Liechtenstein.
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ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑ  ΜΗΝΙΓΓΙΣΙΓΑ, Απνινγηζκόο έξγνπ 2013. 



ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑ  ΜΗΝΙΓΓΙΣΙΓΑ, Απνινγηζκόο έξγνπ 2013.



ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑ  ΜΗΝΙΓΓΙΣΙΓΑ, Απνινγηζκόο έξγνπ 2013.



Πεξηζηαηηθά αλά ειηθία 2013

πλνιηθόο Αξηζκόο Κξνπζκάησλ 68
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http://www.nsph.gr/files/001_Dimosias_Dioikitikis_Ygieinis/EKAM/ApologismoiEKAM/EKAM_Apologismos_2013.pdf



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗΝΙΓΓΙΣΙΔΑ
http://www.nsph.gr/default.aspx?page=tdy_minigitida

πλνιηθόο αξηζκόο θξνπζκάησλ (αλά 

νξννκάδα) N. meningitidis πνπ απνκνλώζεθαλ 
ζηελ Διιάδα (1993 – 2013)

* Καταγεγραμμζνα περιςτατικά από το ΕΚΑΜ



Δπηδεκηνινγηθά 2013 – Διιάδα

Από ην 2012 ζην 2013 απμήζεθαλ ηα θξνύζκαηα από 

61 ζε 68 (11,5% αύμεζε)

http://www.nsph.gr/files/001_Dimosias_Dioikitikis_Ygieinis/EKAM/ApologismoiEKAM/EKAM_Apologismos_2013.pdf
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http://www.nsph.gr/files/001_Dimosias_Dioikitikis_Ygieinis/EKAM/ApologismoiEKAM/EKAM_Apologismos_2013.pdf


Δπνρηθή έμαξζε ηεο κεληγγηηηδνθνθθηθήο λόζνπ ζηελ 

Δπξώπε

ECDC, Annual Epidemiological Report 2013



ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑ  ΜΗΝΙΓΓΙΣΙΓΑ, Απνινγηζκόο έξγνπ 2013.



ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑ  ΜΗΝΙΓΓΙΣΙΓΑ, Απνινγηζκόο έξγνπ 2013.



Source: http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html#chapters

Θλεηόηεηα (%) γηα αζζέλεηεο γηα ηηο νπνίεο 

ππάξρεη εκβόιην
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Claus H et al. J Infect Dis. 2005;191:1263-1271. 1999-2000 (Bavaria, Germany; Sample: 8000)
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Πνζνζηά θνξείαο Neisseria meningitidis

ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα



Δκβόιηα (Μνλνδύλακν MenC, ηεηξαδύλακν MenACWY)  



Holst et al 2013

Η ηζηνξία ηεο πξόιεςεο ηεο Μ.Ν.
Από ηελ αλαγλώξηζε ζηνλ εκβνιηαζκό



Πνιινί παξάγνληεο νδεγνύλ ζηελ 

αλάγθε γηα επξεία θάιπςε νξννκάδσλ

Απξόβιεπηε 

επηδεκηνινγία

Γηεζλείο 

κεηαθηλήζεηο Γελλεηηθέο αιιαγέο



Δκβόιηα θαηά ηεο κεληγγίηηδαο

 Μεληγγίηηδσλ Α, C, W, Y  

 Mνλνδύλακν (C)

 Γηδύλακα (Α, C), 

 Σξηδύλακα (A, C, W135), 

 Σεηξαδύλακα (A, C, W135, Y): Menveo (Novartis) (FDA > 2 κελώλ, ΔΜΑ >2 εηώλ) 

Menactra (Sanofi Pasteur) (FDA 9 κελώλ-55 εηώλ)

Nimenrix (GlaxoSmithKline)(ΔΜΑ 12 κελώλ-55 εηώλ)

Μεληγγίηηδαο Β

 Bexsero (Novartis).  Υνξεγήζεθε άδεηα ζε Δπξώπε, Καλαδά, Απζηξαιία, ΗΠΑ 

(Βreakthrough therapy* ) γηα αληηκεηώπηζε επεηγόλησλ πεξηπηώζεσλ ζην 

Παλεπηζηήκην Princeton θαη Παλεπηζηήκην Καιηθόξληαο ζηελ Santa Barbara)

 Γηδύλακν rLP2086, γηά άηνκα 10-25 εηώλ (Pfeizer). ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο  από 

FDA (Βreakthrough therapy *, Μάξηηνο 2014, Biological Licence Application, Ινύληνο 

2014)

* Βreakthrough therapy γηα FDA: Δπηηάρπλζε δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο θαη αλαζεώξεζεο 

λέσλ θαξκάθσλ γηα ζνβαξέο αζζέλεηεο.







Μείσζε ηεο θνξείαο νξννκάδαο C κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ εκβνιίσλ θαηά ηνπ κεγγηληηηδόθνθθνπ νξννκάδαο C 



Γηεηζδπηηθή κεληγγηηηδνθνθθηλή λόζνο ζε άηνκα 5-24 εηώλ (1988-2011) θαη 

εκβνιηαζηηθή θάιπςε αηόκσλ 5-24 εηώλ κε MCV4 (2006-2011) ζηε 

Μαζζαρνπζέηηε ησλ ΗΠΑ  



Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) Statement,  March 2014



ECDC, SURVEILLANCE REPORT, 2011



ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑ  ΜΗΝΙΓΓΙΣΙΓΑ, Απνινγηζκόο έξγνπ 2013.



Υξνληθή θαηαλνκή νξννκάδσλ 1993 – 2013 (Διιάδα)

Σελ ηειεπηαία 4εηία ε νξννκάδα Β ζηαζεξά πάλσ από ην 85% 
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http://www.nsph.gr/files/001_Dimosias_Dioikitikis_Ygieinis/EKAM/ApologismoiEKAM/EKAM_Apologismos_2013.pdf



ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑ  ΜΗΝΙΓΓΙΣΙΓΑ, Απνινγηζκόο έξγνπ 2013.



Διιάδα: Δζληθό πξόγξακκα εκβνιηαζκνύ γηα 
παηδηά θαη εθήβνπο

A, C, Y, 
W135

Γηα > 85% ησλ 

θπθινθνξνύλησλ ζηειερώλ 

κεληγγηηηδόθνθθνπ δελ 

ππάξρεη δηαζέζηκν εκβόιην

ζην ΔΠΔ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ παηδηώλ



Δκβόιην Bexsero



Η πξόθιεζε ηεο νξννκάδαο Β

 Ο πνιπζαθραξίηεο ηεο θάςαο ηνπ κεληγγηηηδόθνθθνπ 

νξννκάδαο Β παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηινκνξθία θαη 

νκνηόηεηα κε ζπζηαηηθά (γιπθνπξσηείλεο) αλζξώπηλσλ 

ηζηώλ. Επνκέλσο, δελ πξνθαιεί αλνζνινγηθή απάληεζε.

 Τν BEXSERO παξέρεη γηα πξώηε θνξά παγθόζκηα θάιπςε 

θαηά ηνπ κεληγγηηηδόθνθθνπ νξννκάδαο Β

 Τν BEXSERO είλαη ην πξώην πνιπζπζηαηηθό πξσηετληθό 

εκβόιην (NHBA, fHBP, PorA, NadA)



Πολυςακχαριτικά

Πολυςακχαριτικά 
ςυηευγμζνα με 
πρωτεΐνθ

Πρωτεϊνικά

BEXSERO: Σν 1ν εκβόιην ηεο λέαο γεληάο 

αληη-κεληγγηηηδνθνθθηθώλ εκβνιίσλ



Tettelin H, et al. Science. 2000;287:1809–1815.

Rappuoli R. Vaccine. 2001;19:2688–2691.

Pizza M, et al. Science. 2000;287:1816–1820.

Αληίζηξνθε Μεραληθή Αλάπηπμεο 
Δκβνιίσλ Reverse Vaccinology



NadA: Νeisserial adhesin A –

πξνζθνιεηίλε Α

• Πξνάγεη   πξνζθόιεζε θαη  

δηείζδπζε ζηα επηζειηαθά 

θύηηαξα  

• Πηζαλά ζεκαληηθόο ξόινο 

ζηε θνξεία 

fHbp: factor H binding protein

πξσηεΐλε δεζκεπηηθή 

παξάγνληα Η

• Ληπνπξσηεΐλε επηθαλείαο. 

Γεζκεύεη παξάγνληα Η ηνπ 

αλζξώπηλνπ ζπκ/ξώκαηνο 

βνεζώληαο ηελ επηβίσζε 

ηνπ βαθηεξίνπ ζηελ 

θπθινθνξία  

NHBA: Neisserial heparin-

binding antigen – αληηγόλν 

δεζκεπηηθό επαξίλεο

• Παξόλ ζε όια ηα ζηειέρε  

• Γεζκεύεη ηελ 

επαξίλε,  απμάλνληαο  ηελ 

αλζεθηηθόηεηα ηνπ βαθηεξίνπ  

NZ PorA 1.4 – πνξίλε A

• Κπζηίδηα (vesicles) κείδνλαο 

πξσηεΐλεο εμσηεξηθήο 

κεκβξάλεο

• Πξνθαιεί κεγάιε αληηζσκαηηθή 

απάληεζε

Αληηγνληθά ζπζηαηηθά ηνπ BEXSERO®



Πεξηνρέο ζηελ εμσηεξηθή κεβξάλε, όπνπ δξνύλ ηα 
ζπζηαηηθά ηνπ εκβνιίνπ

NHBA fHbp

Por A

NadA



Η εμειηθηηθή ζπληήξεζε ησλ αληηγόλσλ ηνπ 
εκβνιίνπ Bexsero

 Σα αληηγόλα fHbp-1.1 and NadA-3.8 

έρνπλ παξακείλεη εμειηθηηθά 

ζηαζεξά γηα ηνπιάρηζηνλ 30 ρξόληα

 Σν αληηγόλν NHBA-2 έρεη παξακείλεη 
εμειηθηηθά ζηαζεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 

50 ρξόληα

 Σα αληηγόλα ηνπ Bexsero έρνπλ ηελ 

πξννπηηθή λα παξέρνπλ παγθόζκηα 
θαη κεγάιεο δηάξθεηαο πξνζηαζία

 Οπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ζε 

ρξνληθό παξάζπξν 50 εηώλ 

ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα ζπζηαηηθά 
ηνπ εκβνιίνπ παξακέλεη εμειηθηηθά 

ζηαζεξό κέζα ζηνλ πιεζπζκό ηνπ 

κεληγγηηηδόθνθθνπ

Bambini et al. PLoS One 2013



 Τν Bexsero δηαηίζεηαη ζε πξνγεκηζκέλε ζύξηγγα

 Φνξεγείηαη κε βαζηά ελδνκπτθή έλεζε ζην 

πξνζζηνπιάγην ηκήκα ηνπ κεξνύ ζηα βξέθε ή 

ζηελ πεξηνρή ηνπ δειηνεηδή κπ, ζην άλσ ηκήκα 

ηνπ βξαρίνλα ζε άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο

 Τν Bexsero κπνξεί λα ζπγρνξεγεζεί κε ην 
Infanrix-Hexa, PCV7 θαη MMRV

Μνξθή, ηξόπνο ρνξήγεζεο, ζπγρνξήγεζε κε άιια 

εκβόιηα



Σν Bexsero πξνζθέξεη επέιηθην δνζνινγηθό 

ζρήκα

3 Γόζεηο2–5 Μελώλ

6–11 Μελώλ

12–23 Μελώλ

2–10 Εηώλ

11+ Εηώλ

≥1 Μήλα 1 Γόζε
12–23 κελώλ

2 Γόζεηο

>2 Μήλεο

≥1 Μήλα

1 Γόζε ζην 2ν έηνο δσήο (≥ 2 
κήλεο κεηά ηνλ αξρηθό εκβνιηαζκό)

1 Γόζε κε δηάζηεκα 12-23 κήλεο 
κεηά ηνλ αξρηθό εκβνιηαζκό

Η αλάγθε αλακλεζηηθήο 
δόζεο δελ έρεη 

ηεθκεξησζεί



Δμαηξεηηθή αζθάιεηα θαη αλεθηηθόηεηα

ΜΔΛΔΣΔ 13 Κιηληθέο κειέηεο

• 9 Σπραηνπνηεκέλεο, ειεγρόκελεο κειέηεο

• 4 Μειέηεο επέθηαζεο

ΠΛΗΘΤΜΟ 7.802 άηνκα, ειηθίαο 2 κελώλ θαη άλσ

• 6.099 βξέθε, λήπηα θαη παηδηά

• 1.703 έθεβνη θαη ελήιηθεο

 Τν Bexsero έρεη επηδείμεη εμαηξεηηθό πξνθίι αζθαιείαο θαη 

αλεθηηθόηεηαο ζε όιεο ηηο θιηληθέο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ γηα όιεο ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο

 Οη πεξηζζόηεξεο κεκνλσκέλεο ΑΔ ήηαλ πξνβιέςηκεο, ήπηεο θαη 

απνδεθηέο, ζπγθξίζηκεο κε ηα εκβόιηα ξνπηίλαο

 Σπγρνξήγεζε ηνπ Bexsero κε εκβόιηα ξνπηίλαο: Η αλνζνγνληθόηεηα 

ηνπ Bexsero θαζώο θαη ησλ εκβνιίσλ ξνπηίλαο δελ αιινηώζεθε

 Παξαηεξήζεθε πςειόηεξν πνζνζηό ππξεηνύ κόλν θαηά ηελ ηξηπιή

ζπγρνξήγεζε ζε ζρέζε κε ηε ρνξήγεζε ηνπ Bexsero κόλν ηνπ

 Όηαλ απηό παξαηεξήζεθε, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ν ππξεηόο 

ππνρώξεζε εληόο 24 σξώλ



Τςειή αλνζνγνληθόηεηα ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο (βξέθε, λήπηα, παηδηά, έθεβνη θαη ελήιηθεο)
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 Μειέηε: NCT01148524 

 1625 έθεβνη

 Γηάξθεηα: 2010 – 2012

 Μεηά από 18-24 κήλεο:

 62−73% ησλ εθήβσλ πνπ έιαβαλ 1 δόζε είραλ 
πξνζηαηεπηηθνύο ηίηινπο αληηζσκάησλ

 77−94% ησλ εθήβσλ πνπ έιαβαλ 2 δόζεηο είραλ 
πξνζηαηεπηηθνύο ηίηινπο αληηζσκάησλ

 86−97% ησλ εθήβσλ πνπ έιαβαλ 3 δόζεηο είραλ 

πξνζηαηεπηηθνύο ηίηινπο αληηζσκάησλ

 Η κειέηε απηή επηβεβαηώλεη όηη ζηνπο εθήβνπο 
έλα δνζνινγηθό ζρήκα 2 δόζεσλ αξθεί ώζηε 
πάλσ από ην 85% ησλ αηόκσλ λα έρνπλ 

πξνζηαηεπηηθνύο ηίηινπο αληηζσκάησλ 
ηνπιάρηζηνλ 2 ρξόληα κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ εκβνιηαζκνύ

Santolaya et al 2013

Παξακνλή πξνζηαηεπηηθώλ ηίηισλ αληηζσκάησλ 

ηνπιάρηζηνλ γηα 2 ρξόληα (Antibody Persistence)



Gossger N, et al. 2012 (Trial: NCT00721396)
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Bexsero Εμβόλια ρουτίνασ Bexsero ςε 3πλι 
ςυγχοριγθςθ

Ππξεηόο παξαηεξήζεθε ζε:

• 26% – 41% ησλ δόζεσλ Bexsero

• 23% – 36% ησλ δόζεσλ εκβνιίσλ ξνπηίλαο

• 51% – 61% ησλ δόζεσλ Bexsero ζε 3πιή ζπγρνξήγεζε
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*Σηη σώπα μαρ ηο 50% ηων παιδιάηπων 

κάνει μονή και ηο άλλο 50% κάνει διπλή 

ζςγσοπήγηζη

Σν Bexsero έρεη ηεθκεξησκέλν πξνθίι αζθάιεηαο ηόζν ζε επίπεδν 

κλινικών δοκιμών όζν ζε επίπεδν real-life εμβολιαζμών

• Οι ζςζηημαηικέρ και ηοπικέρ ανηιδπάζειρ ήηαν  παπόμοιερ ηων εμβολίων ποςηίναρ

• Ο πςπεηόρ ήηαν  αςξημένορ ζηην 3-πλη ζςγσοπήγηζη



Βαθηεξηνθηόλνο δξάζε ηνπ νξνύ σο δείθηεο 
πξνζηαζίαο

 Σίηινη βαθηεξηνθηόλσλ αληηζσκάησλ ηνπ νξνύ ≥ 1:4 έρνπλ γίλεη 

απνδεθηνί σο δείθηεο πξνζηαζίαο θαηά ηνπ 

κεληγγηηηδόθνθθνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Β. 

 Η βαθηεξηνθηόλνο δξάζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αζξνηζηηθήο 

δξάζεο ησλ αληηζσκάησλ κεηά ηνλ εκβνιηαζκό θαηά ζρεηηθώλ 
αληηγόλσλ ηνπ βαθηεξίνπ, ρσξίο λα γίλεηαη δηαθξηζε κεηαμύ 

ησλ.



Meningococcal Antigen Typing System (MATS).

MATS: ύζηεκα Υαξαθηεξηζκνύ Αληηγόλσλ Μεληγγηηηδόθνθθνπ.  

Αμηνιόγεζε αλ βαθηεξηαθά ζηειέρε εθθξάδνπλ αληηγόλα πνπ 

αληηδξνύλ κε ζπζηαηηθά ηνπ 4CMenB (Bexsero).  Οη δνθηκέο 

αλαγλσξίδνπλ ην θαηλόηππν αηνκηθώλ πξσηετλώλ fHbp, NadA, NHBA 
θαζώο θαη ην γνλόηππν ηεο κεηαβιεηήο πεξηνρήο ηνπ ζπζηαηηθνύ 

PorA.

Φξήζηκε κέζνδνο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θάιπςεο ζηειερώλ ησλ 

πξσηετληθώλ εκβνιίσλ.



Schematic of the MATS ELISA method. (A) MenB bacteria are grown overnight on chocolate agar. (B) A 

suspension of bacteria taken from the plate is prepared to a specified OD600. (C) Detergent is added to the 

suspension to extract the capsule and expose the antigens. (D) Serial dilutions of extract are tested in the MATS 

ELISA. A specific capture antibody (yellow) binds one of the antigens (example: fHbp, blue) from the extract, which 

is then detected with a specific biotin -labeled antibody (yellow and purple) and a streptavidin –enzyme conjugate 

(green and gold). (E) Plates are read at 490 nm in an ELISA reader. (F) Results are calculated by comparing the 

curve of OD490 vs. dilution obtained with the serially diluted unknown strain to a serially diluted reference strain 

tested in the same ELISA plate.



ύζηεκα ραξαθηεξηζκνύ ηύπνπ αληηγόλνπ 
κεληγγηηηδνθόθθνπ (ΜΑΣS)

 Υπάξρνπλ ζπζηαηηθά ηνπ Bexsero ζην ζηέιερνο ηνπ βαθηεξίνπ ππό δνθηκή πνπ:

α) εθθξάδνληαη ζε επαξθή βαζκό;

β) νκνηάδνπλ κε ηα αληηγόλα ηνπ εκβνιίνπ ώζηε ηα αληηζώκαηα πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνύλ από ην Bexsero λα ζθνηώζνπλ ηα βαθηήξηα;

 Η MATS ELISA θαζνξίδεη ηελ ειάρηζηε πνζόηεηα αλαγλσξίζηκσλ αληηγόλσλ,
πνπ απαηηνύληαη γηα βαθηεξηνθηόλν δξάζε γηα θαζέλα από ηα fHbp, Nad A θαη 

NHBA (ην PorA ραξαθηεξίδεηαη από νξν/γελόηππν).

 Γηα λα θαιπθζεί έλα ζηέιερνο, ηνπιάρηζην έλα αληηγόλν πξέπεη λα είλαη 

κεγαιύηεξν από ην θαηώθιη βαθηεξηνθηόλνπ δξάζεο ή λα θαηέρεη νκόινγν PorA.



http://www.bexsero.com/coverage.shtml





πκπέξαζκα
Η ΜΑΣS πξνζθέξεη 

ζπληεξεηηθή πξόγλσζε 

ηεο θάιπςεο ζηειερώλ 

από ην εκβόιην 4CMenB

ζε βξέθε θαη ελήιηθεο.



Πξόγξακκα εκβνιηαζκώλ, ζπζηάζεηο  



1. Austria*

2. Belgium

3. Bulgaria

4. Croatia

5. Cyprus

6. Czech Republic

7. Denmark

8. Estonia

9. Finland

10. France*

11. Germany*

12. Greece*

13. Hungary

14. Ireland

15. Italy*

16. Latvia

17. Lithuania

18. Luxembourg

19. Malta

20. Netherlands

21. Poland

22. Portugal

23. Romania

24. Slovakia

25. Slovenia

26. Spain*

27. Sweden

28. United Kingdom*

29. Norway

30. Iceland

31. Liechtenstein

32. Canada*

33. Australia

34. USA*
A. Princeton University
B. University of California Santa Barbara

http://www.novartis.com/newsroom/media-releases/en/2014/1793710.shtm

Υώξεο θπθινθνξίαο ηνπ 4CMenB (Αύγνπζηνο 2014)
> 500,000 δόζεηο παγθνζκίσο

http://www.novartis.com/newsroom/media-releases/en/2014/1793710.shtm
http://www.novartis.com/newsroom/media-releases/en/2014/1793710.shtm
http://www.novartis.com/newsroom/media-releases/en/2014/1793710.shtm


Σνπηθέο Δπηδεκίεο ζηηο ΗΠΑ
Σα επηδεκηνινγηθά επηβάινπλ θαη νη αξρέο αθνινπζνύλ κε 

θαζπζηέξεζε

menB

Δεδομζνα αςφάλειασ ςε 
πραγματικό πλθκυςμό με 
πάνω από 30.000 δόςεισ

Approved Pending Approved

To Bexsero χαρακτθρίςτθκε 
από τον FDA ωσ 

Breakthrough Therapy για να 
κατατεκεί κατεπειγόντωσ 

προσ ζγκριςθ



http://in.reuters.com/article/2014/02/01/usa-california-meningitis-idINL2N0L600B20140201

http://www.nj.com/mercer/index.ssf/2014/01/princeton_university_offering_additional_meningitis_vaccinations_this_week.html

Σα παλεπηζηήκηα Princeton θαη Santa Barbara 

έρνπλ ρνξεγήζεη ήδε 30,000 δόζεηο Bexsero®

http://in.reuters.com/article/2014/02/01/usa-california-meningitis-idINL2N0L600B20140201
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Δλζσκάησζε ηνπ Bexsero ζην Δζληθό 

Πξόγξακκα Δκβνιηαζκνύ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο
100% Απνδεκίσζε

https://www.gov.uk/government/news/meningococcal-b-vaccination-programme-to-be-introduced

JCVI 21 Μαξηίνπ 2014

Άκεζε ελζσκάησζε ηνπ Bexsero ζην Εζληθό 
Πξόγξακκα Εκβνιηαζκνύ ηεο Μεγάιεο 
Βξεηαλίαο, από 2 κελώλ θαη κε 100% απνδεκίσζε

Τν JCVI δέρζεθε όηη ην Bexsero ζα κπνξνύζε, βάζεη 

κειεηώλ, λα πξνζηαηεύεη ελ κέξεη θαη γηα ηελ 
νξννκάδα C νπόηε κειινληηθά (>2 ρξόληα) ίζσο 
εμεηάζεη αθαίξεζε ηεο δόζεο menC από ηελ ειηθία 

ησλ 3 κελώλ



Πθγι: http://www.presseportal.de/pm/79708/2611298/bexsero-schuetzt-bereits-
saeuglinge-vor-gefaehrlicher-erkrankung-weltweit-erster-impfschutz-gegen

Απνδεκίσζε ηνπ Bexsero ζηε 
αμσλία ηεο Γεξκαλίαο

αμσλία

Απνδεκίσζε γηα 3+1 δόζεηο Bexsero ζηε Σαμσλία ηεο 

Γεξκαλίαο από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014:

Η επηηξνπή εκβνιηαζκνύ ηεο Σαμσλίαο (SIKO) απνδεκηώλεη

100% ην Bexsero:

• Γηα άηνκα ειηθίαο από 2 κελώλ έσο 18 εηώλ

• Γηα άηνκα ειηθίαο 18 εηώλ θαη άλσ (πςεινύ ξίζθνπ)

Τπόινηπεο πεξηνρέο (ζηνρ. 32 εθαη. πιεζπζκό ηεο 

Γεξκαλίαο)

• Εζεινληηθή απνδεκίσζε από 43 sick funds



Προτεινόμενο πρόγραμμα εμβολιαςμοφ του 
Bexsero ςτθν Ιταλία από 5 επιςτθμονικζσ εταιρείεσ 



100% απνδεκίσζε ηνπ Bexsero® ζε 3 
πεξηνρέο ηεο Ιηαιίαο: 3+1 ζε βξέθε

• Τξεηο πεξηνρέο:
• Basilicata
• Puglia

• Tuscany

• Θα εκβνιηάζνπλ κε Bexsero® όια ηα 

βξέθε

• 3+1

• Απνδεκίσζε 100%

http://opendata.regione.basilicata.it/opendata-
cma/ServletConverter?idAllegato=795802357B58033179590A&idDocumento=795802357B5803317A5F0A



Η Δπηηξνπή εκβνιηαζκνύ ηεο Σζέρηθεο Γεκνθξαηίαο, κε βάζε ηα 

επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηεο κεληγγηηηδνθνθθηθήο λόζνπ πξνηείλεη 

ηελ αθόινπζε ζηξαηεγηθή εκβνιηαζκνύ κε Bexsero:

• Βξέθε 2 έσο 5 κελώλ

• Νήπηα 6 κελώλ έσο 2 εηώλ 

• Παηδηά 2-10 εηώλ 

• Έθεβνη 13-15 εηώλ

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24467175

ύζηαζε ηνπ Bexsero® ζηελ Σζερία ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο



ύζηαζε ηνπ Bexsero® ζηελ Απζηξαιία ζε όιεο ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο

http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/85A6879534C02B4DCA257B640002F38E/$File/ATAGI -advice-
bexsero.docx



ύζηαζε ηνπ Bexsero® ζην Quebec ηνπ Καλαδά από 2 

κελώλ

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/piq/nouveautes-mars-2014.pdf



ύζηαζε ηνπ Bexsero® ζηελ Πνισλία από 2 κελώλ

ρσξίο άλσ ειηθηαθό όξην

http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/EP/informacje%20dla%20podr%C3%B3%C5%BCuj%C4%85cych/PSO%

202014.pdf



Δκβνιηαζκνί κε Bexsero ζηελ Διιάδα
Ξεθίλεζαλ από 10 Μαξηίνπ νη εκβνιηαζκνί ζε όιεο ηηο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο

• Θξάθε

• Μαθεδνλία

• Ήπεηξνο

• Θεζζαιία

• Νεζηά Ινλίνπ Πειάγνπο

• ηεξεά Διιάδα

• Νεζηά Αηγαίνπ Πειάγνπο

• Πεινπόλλεζνο

• Κξήηε

Ζχουνε γίνει ιδθ 
> 30,000 δόςεισ 

Bexsero ςτθν Ελλάδα



Διιάδα: Πξνηεηλόκελεο Αιιαγέο
Παηδηά & Έθεβνη

Ι. Καβαλιϊτθσ Περιοδικό Λοίμωξη – Φεβρουάριοσ 2014

Bexsero

• Βξέθε έσο 6 κελ. 3+1 δόζεηο.
• Βξέθε > 6 κελ. 2+1 δόζεηο.
• Σε αλεκβνιίαζηα παηδηά > 12 

κελ. θαη εθήβνπο ζε 2 δόζεηο (2 
κήλεο κεζνδηάζηεκα).

MCV1 (ειάρηζηε ειηθία: 2νο 
κήλαο)

• Μία δόζε κεηά ηελ ειηθία ησλ 2 
κελώλ.

• Επαλαιεπηηθή κεηά ηνλ 12ν 
κήλα
κε MCV4 (MCV4-TΤ από 12 κελ. 

θαη MCV4-CRM197 από 24 κελ).
• Σε ειηθίεο πνπ δελ 

εκβνιηάζηεθαλ θάησ ηνπ 
έηνπο, κία δόζε MCV4.

MCV4
• Άηνκα εκβνιηαζκέλα ή 

κε, ιακβάλνπλ 1 δόζε από 
ειηθία 11 ρξόλσλ θαη άλσ.



Πξνηεηλόκελα ζρήκαηα εκβνιηαζκνύ 2014

Α. Μίτος Παιδιαηρική Θεραπεσηική Ενημέρωζη, 27 Απριλίοσ 2014, Αθήνα



Federico Martinon-Torres. Lancet 2013 

Η ινγηθή ηνπ «πεξίκελε θαη βιέπνπκε» 
εμνηθνλνκεί ρξήκαηα αιιά θνζηίδεη δσέο

Χριματα που 
εξοικονομοφνται

Ηωζσ που χάνονται

χρόνοσ

ο
π

τι
κι

“Αλάκεζα ζηνπο γνλείο πνπ είλαη

ελήκεξνη γηα ηε κεληγγηηηδνθνθθηθή

λόζν, ε πην ζπρλά αλαθεξόκελε αηηία

κε εκβνιηαζκνύ ησλ παηδηώλ ηνπο

ήηαλε ε έιιεηςε ζύζηαζεο από ηνλ

παηδίαηξό ηνπο”

Tamera Coyne-Beasley et al. Clinical Pediatrics 2013



Πξνθιήζεηο γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ νξόηππνπ Β

 Θα εμαζθαιίζεη ην εκβόιην ηελ ίδηα πξνζηαζία έλαληη 

ζηειερώλ ηνπ κεληγγηηηδνθόθθνπ θάζε ρώξαο;

 Πόζν ζα δηαξθεί ε αλνζία;

 Θα πξνζθέξεη ην εκβόιην πξνζηαζία θνηλόηεηαο;

 Θα πξνζθέξεη πξνζηαζία έλαληη άιισλ νξννκάδσλ;



πκπεξάζκαηα

 Η επηδεκηνινγία ηνπ κεληγγηηηδνθόθθνπ είλαη απξόβιεπηε θαη ζπλερώο 

κεηαβαιόκελε.

 Η δηεηζδπηηθή κεληγγηηηδνθνθθηθή λόζνο (ΓΜΝ) είλαη κηα πνιύ ζνβαξή 

αζζέλεηα, πνπ κπνξεί λα πξνιεθζεί κε ην εκβόιην.

 Πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνύ έρνπλ κεηώζεη ηελ εκθάληζε πεξηζηαηηθώλ 
από ηνλ κεληγγηηηδόθνθθν ηεο νξννκάδαο C.

 Σν ηεηξαδύλακν ζπλδεδεκέλν εκβόιην κεηώλεη ηελ ΓΜΝ, πνπ νθείιεηαη 

ζηηο νξννκάδεο A, C, Y, θαη W-135.  

 Μειέηεο δείρλνπλ όηη ην εκβόιην 4CMenB πξνθαιεί αλνζία θαη έρεη 

απνδεθηό πξνθίι αλνρήο ζε βξέθε από 2 κελώλ, λήπηα, εθήβνπο θαη 
ελήιηθεο.

 Σν εκβόιην 4CMenB (Bexsero), κε ηα κέρξη ηώξα δεδνκέλα, ππόζρεηαη 

θαη πξνζθέξεη ειπίδα γηα ηε κείσζε ησλ πεξηζηαηηθώλ ηεο ΓΜΝ, πνπ 

νθείιεηαη ζηελ νξννκάδα Β.
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