
«Eμβολιαςμόσ ζναντι μθνιγγιτιδόκοκκου οροομάδασ Β: 

νζα δεδομζνα και προκλιςεισ 

για τον Ζλλθνα παιδίατρο»
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Μθνιγγιτιδοκοκκικι Νόςοσ

 To ςυχνότερο λοιμϊδεσ αίτιο κανάτου ςε προθγουμζνωσ 
υγιι άτομα

 Ταχφτατθ εξζλιξθ ςε υγιι άτομα – ο κάνατοσ μπορεί να 
επζλκει εντόσ 12–48 ωρϊν από τθν εκδιλωςθ2

 Mετά κατάλλθλθ αντιβακτθριακι αγωγι, θ κνθτότθτα 
παραμζνει ςτο 9–12%1

 Μόνιμεσ επιπλοκζσ: 11–19% επιηϊντων
(κυρίωσ νευρολογικζσ )1

 Η μθνιγγιτιδοκοκκικι νόςοσ μπορεί να εκδθλωκεί ςποραδικά 
ι με εξάρςεισ ι επιδθμίεσ

1. Rosenstein NE et al. N Engl J Med 2001;344:1378–1388; 
2. WHO Factsheet http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en



Χαξαθηεξηζηηθά ηεο λόζνπ
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Meningococcal disease

Paralytic polio

Pneumococcal 

pneumonia

Diphtheria

Hib meningitis

1918 pandemic flu

Λνηκώδεο λόζεκα

Ποςοςτό κνθτότθτασ  νοςθμάτων που μποροφν να προλθφκοφν με 
τον εμβολιαςμό  

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html#chapters3

Η μθνιγγιτιδοκοκκικι νόςοσ ζχει κνθτότθτα 10,5%



Πακογζνεια τθσ μθνιγγιτιδοκοκκικισ νόςου
πεξηιακβάλεη 3 ζηάδηα

Rosenstein et al ΝΕJM 2001

 N. meningitidis αποικίηει το ρινοφάρυγγα και
προςκολλάται ςτα μθ κροςςωτά επικθλιακά
κφτταρα.

 Τα προςκολλθμζνα βακτιρια ενδο-
κυτταρϊνονται από τα επικθλιακά
κφτταρα, ειςάγονται ςε φαγοκυτταρικά
κυςτίδια, και περνοφν ζτςι μζςα από τα
κφτταρα.

 Στθν κυκλοφορία του αίματοσ, οι
μικροοργανιςμοί απελευκερϊνουν
ενδοτοξίνθ με τθ μορφι κυςτιδίων
εξωτερικισμεμβράνθσ (OMV)

 Τα ςυςτατικά ενδοτοξίνθσ διεγείρουν τθν
παραγωγι κυτταροκινϊν και τθν
εναλλακτικιοδό του ςυμπλθρϊματοσ.

 Ν. meningitidis διαπερνά τον
αιματοεγκεφαλικό φραγμό και ειςζρχεται
ςτον υπαραχνοειδι χϊρο.
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Η μθνιγγιτιδοκοκκικι νόςοσ μπορεί να ελεγχκεί με τον 
εμβολιαςμό

Η εμπειρία του εμβολιαςμοφ κατά τθσ οροομάδασ C



Cambpell H et al. Clin Vacc Immunol 2010

Η μθνιγγιτιδοκοκκικι νόςοσ μπορεί να ελεγχκεί με τον 
εμβολιαςμό
Η εμπειρία του εμβολιαςμοφ κατά τθσ οροομάδασ C



Τν επηδεκηνινγηθό «απνηύπσκα» ηεο λόζνπ
Τα βξέθε θάησ ηνπ έηνπο δηαηξέρνπλ ηνλ πςειόηεξν θίλδπλν
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N=3775 (Reported cases for which age information was provided, excluding aggregated data).

*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. 

European Centre for Disease Prevention and Control. Surveillance of invasive bacterial diseases in Europe, 2011. Stockholm: ECDC; 2013.

Δπξώπε 2011



Διιάδα: Αξηζκόο θξνπζκάησλ αλά ειηθία
Αυξανόμενθ θ επίπτωςθ ςε βρζφθ και νιπια τθν τελευταία 4-ετία;
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G. Tzanakaki – Εθνικό Κένηρο Αναθοράς Μηνιγγίηιδας



N=1322, total cases in infants <1 year of age, 2006–2010.

Ladhani SN et al. Vaccine 2012   

B

ACWY

Other groups

Ungrouped

N
u

m
b

e
r 
o

f 
re

p
o

rt
e

d
 c

a
s
e

s

Age (months)

0

5

10

15

20

25

30

35

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ηλσκέλν Βαζίιεην 2006–2010:
Μέγηζηε επίπησζε ζε βξέθε ειηθίαο 5 κελώλ

*



Πνζνζηά κηθξνβηνθνξείαο Neisseria meningitidis
ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα

Πνζνζηά 

Μηθξνβηνθνξείαο 

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

Οηθνγελεηαθό 

πεξηβάιινλ:

πηζαλή δεμακελή 

κηθξνβηνθνξείαο



Κροφςματα μθνιγγιτιδοκοκκικισ νόςου 
ςτθν Ελλάδα το 2014
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Κξνύζκαηα κεληγγηηηδόθνθθνπ Κξνύζκαηα νξννκάδαο Β Κξνύζκαηα Β αλά ειηθία

75%

0-4 εηώλ

5-9 εηώλ

65%

>25 εηώλ

20-24 εηώλ

15-19 εηώλ

47%

Πξνζαξκνγή από ην Δζληθό Κέληξν Αλαθνξάο Μεληγγίηηδαο 

(Απνινγηζκόο έξγνπ 2014)

G. Tzanakaki – Εθνικό Κζντρο Αναφοράσ 
Μηνιγγίτιδασ:

Τν 65% ησλ θξνπζκάησλ νξννκάδαο Β αθνξνύλ 

βξέθε, παηδηά & εθήβνπο < 19 εηώλ

Σπλνιηθή εηήζηα επίπησζε 0,59 /100.000

Βξέθε<1 έηνπο 7,52/100.000

Παηδηά <4 εηώλ 4,4/100.000

Έθεβνη 15-19 εηώλ 1,32/100.000



Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα Διιάδνο
Σπγθεληξσηηθά δεδνκέλα 20–εηίαο (1993–2014)

G. Tzanakaki – Εθνικό Κένηρο Αναθοράς Μηνιγγίηιδας

Μέζνο όξνο 20-εηίαο
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Σπκπεξαζκαηηθά: 

Η λόζνο από ηελ νξννκάδα Β ζηε ρώξα καο είλαη ππαξθηή

αλεμαξηήησο ησλ αξηζκώλ πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ δηαθύκαλζε από ρξνληά 

ζε ρξνληά



Το νζο πρωτεϊνικό εμβόλιο με 4 ςυςτατικά κατά του 
μθνιγγιτιδοκόκκου οροομάδασ Β 

(4-component meningococcal B, 4CΜenB) (Bexsero)

Παξήρζε ηε 

ρξήζε λέαο 

θαηλνηόκνπ 

κεζόδνπ

Αλνζνγνληθό

Παγθόζκηα 

ρξήζε

Τν  1ν εκβόιην κε δπλαηόηεηα 

επξείαο θάιπςεο ηνπ 

Μεληγγηηηδνθόθθνπ Β

Αλνζνγνληθόηεηα ζε όιεο ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο  

Δγθεθξηκέλν ζε 

πεξηζζόηεξεο από 35 ρώξεο



Η ηδηαηηεξόηεηα ηεο νξννκάδαο Β
Η θάςα ηνπ κεληγγηηηδόθνθθνπ Β νκνηάδεη κε ζπζηαηηθά ηνπ αλζξώπηλνπ ηζηνύ

Ο πολυςακχαρίτθσ τθσ κάψασ είναι πανομοιότυποσ με
ζναν ευρζωσ κατανεμθμζνο ανκρϊπινο υδατάνκρακα
(a (238) Ν-ακετυλο νευραμινικό οξφ ι πολυςιαλικοφ
οξφ), ο οποίοσ ωσ αυτο-αντιγόνο, προκαλεί φτωχι
ανοςογονικότθτα ςτον άνκρωπο. Επιπλζον, χριςθ
αυτοφ του πολυςακχαρίτθ ςε ζνα εμβόλιο μπορεί να
προκαλζςει αυτοαντιςϊματα.

Μονοδφναμα εμβόλια C

 Τετραδφναμα εμβόλια A,C,Y,W135



 Η NadA προάγει τον αποικιςμό του βλεννογόνου.

 Η NHBA βοθκάει τθ βακτθριακι προςκόλλθςθ ςτουσ ιςτοφσ και επιπλζον αυξάνει τθν

αντίςταςθ ςτθ βακτθριοκτόνο δράςθ του ανκρϊπινο οροφ.

 Η fhbp μειϊνει τθν ενεργοποίθςθ τθσ εναλλακτικισ οδοφ του ςυμπλθρϊματοσ που απαιτείται

για τθν εξουδετζρωςθ των βακτθρίων και ςχετίηεται με τθν δζςμευςθ του ςιδιρου (απαραίτθτοσ

για τθν επιβίωςθ του βακτθρίου).

 Το κυςτίδιο εξωτερικισ μεμβράνθσ περιζχει πλικοσ αντιγόνων, το ςθμαντικότερο από τα οποία

είναι θ πορίνθ A P1.4.

Τα ζπζηαηηθά ηνπ 4CmenB (Bexsero)
θαη ν θαηαζηαιηηθόο ηνπο ξόινο ζηελ επηβίσζε ηνπ 

κεληγγηηηδόθνθθνπ



1. Snape MD, et al. CMAJ. 2013;185:E715-724;

2. BEXSERO [summary of product characteristics]. Siena, Italy: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.; 

3. Snape MD, et al. Pediatr Infect Dis J. 2013;32:1116-1121; 

4. McQuaid F, et al. Pediatr Infect Dis J. 2014;33:760-766; 

5. Prymula R, et al. Presented at: 31st Annual Meeting of European Society for Paediatric Infectious 
Diseases (ESPID); 28 May-1 June 2013; Milan, Italy; 

6. Santolaya ME, et al. Hum Vaccin Immunother. 2013;9:2304–2310.

Ηιηθηαθή νκάδα
Βαζηθόο

εκβνιηαζκόο

Γηαηήξεζε ηίηινπ 

αληηζσκάησλ κεηά ηνλ 
αξρηθό εκβνιηαζκό

Βξέθε1,2 2-4-6-12 κήλεο 28 κήλεο

Βξέθε3 6-8-12 κήλεο 28 κήλεο

Βξέθε4 6-8-12-40 κήλεο 20 κήλεο

Νήπηα2,5 13-15 κήλεο 12 κήλεο

Έθεβνη6 2 δόζεηο 18–23 κήλεο

Γηαηήξεζε ηίηινπ αληηζσκάησλ
Σύλνςε απνηειεζκάησλ γηα δηαθνξεηηθέο ειηθίεο



Παξακνλή πξνζηαηεπηηθώλ ηίηισλ αληηζσκάησλ
ηνπιάρηζηνλ γηα 2 ρξόληα – δεδνκέλα εθήβσλ

 Μελζτθ: NCT01148524 

 1625 ζφθβοι  Διάρκεια: 2010 – 2012

 Μετά από 18-24 μινεσ:

 62−73% των εφιβων που ζλαβαν 1 δόςθ 
είχαν προςτατευτικοφσ τίτλουσ 
αντιςωμάτων

 77−94% των εφιβων που ζλαβαν 2 δόςεισ 
είχαν προςτατευτικοφσ τίτλουσ 
αντιςωμάτων 2 χρόνια μετά

 86−97% των εφιβων που ζλαβαν 3 δόςεισ 
είχαν προςτατευτικοφσ τίτλουσ 
αντιςωμάτων

 Η μελζτθ αυτι επιβεβαιϊνει ότι ςτουσ 
εφιβουσ ζνα δοςολογικό ςχιμα 2 δόςεων 
αρκεί ϊςτε πάνω από το 85% των ατόμων 
να ζχουν προςτατευτικοφσ τίτλουσ 
αντιςωμάτων τουλάχιςτον 2 χρόνια μετά 
τθν ολοκλιρωςθ του εμβολιαςμοφ

1 δόζε 2 δόζεηο 3 δόζεηο

Santolaya et al 2013
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Παηδηά αξρηθώο εκβνιηαζκέλα ζηελ ειηθία ησλ 2, 4, 6 θαη 12 κελ

κειεηήζεθαλ

• πξηλθαη κεηά 5ε δόζε ζηνπο 40 κήλεο1

• θαη επηπιένλ ζηνπο 60 κήλεο2

1. Snape MD, et al. CMAJ. 2013 Sep 23.
2. McQuaid F, et al CMAJ. 2015 Mar 23.

44/76-SL 
(fHbp)
N=16

M10713 
(NHBA)
N=15-16

5/99
(NadA)

N=15-16

NZ98/254
(PorA P1.4)

N=16

Γηαηήξεζε ηίηινπ αληηζσκάησλ

(persistence) ζε ειηθία 40 κελώλ

Μεηά ηελ αλακλεζηηθή δόζε

(ζε ειηθία 41 κελώλ)

Γηαηήξεζε ηίηινπ αληηζσκάησλ

(persistence) ζε ειηθία 60 κελώλ

Παξακνλή πξνζηαηεπηηθώλ ηίηισλ αληηζσκάησλ

ζηα 5 ρξόληα – δεδνκέλα βξεθώλ



Πξόζθαηεο ηνπηθέο εμάξζεηο νξννκάδαο Β
Φξνληθή θαηαλνκή 

Whelan J et al. Expert Rev Vaccines. 2015 Jan 21:1-24
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25603916
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Πξόζθαηεο ηνπηθέο εμάξζεηο νξννκάδαο Β
Πξνβιεπόκελε θάιπςε από ην Bexsero (hSBA+MATS)

Whelan J et al. Expert Rev Vaccines. 2015 Jan 21:1-24
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25603916
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Η  δηαηήξεζε ησλ αληηγόλσλ ηνπ 4CΜenB (Bexsero) ζην 

ρξόλν
(ε ζεκαζία ελόο πνιύ-ζπζηαηηθνύ εκβνιίνπ), δεδνκέλα 50 εηώλ

«Οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι ςε 

χρονικό παράκυρο 50 ετϊν τουλάχιςτον 

ζνα από τα ςυςτατικά του εμβολίου 

παραμζνει εξελικτικά ςτακερό μζςα 

ςτον πλθκυςμό του μθνιγγιτιδόκοκκου 

που μεταλλάςςεται διαρκϊσ»

Bambini et al. PLoS One 2013

Οιιαλδία

Ν=165 δηεηζδπηηθά ζηειέρε

Γηάξθεηα: 50 έηε 



Η θάιπςε ησλ πην ζπρλώλ ζηειερώλ ζηελ Διιάδα
Η ζεκαζία ελόο πνιπζπζηαηηθνύ εκβνιίνπ 4 αληηγόλσλ

Tzanakaki et al. BMC Microbiology 2014 14:111



3 Γόζεηο + 1 Αλακλεζηηθή 

2–5 Μελώλ

6–23 Μελώλ

≥ 2  Δηώλ
2 Γόζεηο

Αλώξηκν αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα1

 Κνξύθσζε επίπησζεο ηεο λόζνπ2

 Οηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ πηζαλώο 
δεμακελή κηθξνβηνθνξείαο3

Αλώξηκν αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα1

 Σπγρξσηηζκόο ζηελ θνηλσληθή 
δσή (παηδηθόο ζηαζκόο, θηι) 4

Οηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ 

πηζαλώο δεμακελή θνξείαο3

Υςειή επίπησζε ηεο λόζνπ2

Κνξύθσζε κηθξνβηνθνξείαο2

Έληνλε θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα4

Σπλζήθεο ζπγρξσηηζκνύ4

2 Γόζεηο + 1 Αλακλεζηηθή

1. Riordan A. Lancet Infect Dis. 2014 May;14(5):363-4.
2. Δζληθό Κέληξν Αλαθνξάο Μεληγγίηηδαο: Απνινγηζκόο Έξγνπ 2014 

3. Trotter CL, et al. Epidemiol Infect. 2006;134(3):556–66.

4. Brigham KS, et al. Curr Opin Pediatr. 2009;21:437-443

5. ΠΦΠ Bexsero

Βαζηθόο εκβνιηαζκόο: κεζνδηάζηεκα 

δόζεσλ  ≥1 κήλαο,
Αλακλεζηηθή δόζε ζηελ ειηθία 12-15 κελώλ  

Μεζνδηάζηεκα δόζεσλ β.ε. ≥ 2 κήλεο,  

Αλακλεζηηθή δόζε:

•ειηθίεο 6-11 κελώλ: ζην 2ν έηνο ηεο δσήο (≥ 2 

κήλεο κεηά ην βαζηθό εκβνιηαζκό)

• ειηθίεο 12-23 κελώλ: 12-23 κήλεο κεηά ην 

βαζηθό εκβνιηαζκό  

Μεζνδηάζηεκα  δόζεσλ:

• ≥ 2 κήλεο γηα παηδηά 2-10 εηώλ 
• ≥ 1 κήλα γηα άηνκα ≥ 11 εηώλ
Η αλάγθε γηα αλακλεζηηθή δόζε δελ έρεη 

ηεθκεξησζεί 

Γνζνινγηθό ζρήκα ηνπ 4CΜenB (Bexsero)



Τν λέν Δζληθό Πξόγξακκα εκβνιηαζκώλ  γηα παηδηά θαη εθήβνπο

Με ηελ αθαίξεζε 2 δόζεσλ κεληγγ. C θάησ ηνπ έηνπο κεηώλεηαη ε ζπκθόξεζε εκβνιηαζκώλ 

ζηα βξέθε

x x



Συγχοριγθςθ 4CmenB (Bexsero) με εμβόλια ρουτίνασ

Το εμβόλιο Bexsero ςυγχορθγείται με τα ακόλουκα αντιγόνα (είτε  ωσ 
μονοδφναμα είτε ςε  πολυδφναμα εμβόλια)

διφκερίτιδασ

τετάνου

κοκκφτθ (ακυτταρικό)

Haemophilus influenzae 
τφπου b

αδρανοποιθμζνο πολιομυελίτιδασ

θπατίτιδασ B

επταδφναμο ςυηευγμζνο 
πνευμονιοκοκκικό

ιλαράσ

παρωτίτιδασ

ερυκράσ 

Ανεμευλογιάσ



Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη ρνξήγεζεο 4CΜenB

1. Σπγρνξήγεζε κε HEXA

2. Σπγρνξήγεζε PCV

3. Σπγρνξήγεζε ελαιιάμ HEXA & PCV

4. Μεκνλσκέλε ρνξήγεζε

Με ή ρσξίο ζπγρνξήγεζε



Η εκπεηξία από ηελ ρξήζε ηνπ 4CΜenB κέρξη ζήκεξα 
(έσο 31/08/15)

• Έγθξηζε θπθινθνξίαο ζε 37 ρώξεο παγθνζκίσο

• Κπθινθνξεί ήδε ζε 19 ρώξεο

• 16 ζπζηάζεηο από επηζηεκνληθέο επηηξνπέο

• 1.500.000 δόζεηο παγθνζκίσο

• 124.000 δόζεηο ζηελ Διιάδα

• Τν 70% ησλ Διιήλσλ παηδηάηξσλ έρνπλ ρνξεγήζεη Bexsero



N exposed,
population, Age*

Supporting 
studies

Population Dose schedules studied

N=2677
Adults and 
adolescents 
≥11 years

V72P4
 Healthy laboratory 

workers (adults)
 3-dose schedule (0-2-6 mo) 

V72P5  Healthy adults  3-dose schedule (0-1-2 mo) 

V72P10  Healthy adolescents  1-, 2-, and 3-dose schedules 

V72_29  Healthy adolescents  2 doses schedule (0-1)

N=250
Children

2–10 years

V72P6E1  Healthy children  Persistence of infant schedule
 Booster dose at 40 mo in primed children
 2-dose catch-up (40 and 42 mo of age) in naive childrenV72P9E1  Healthy children

V72P13E2  Healthy children
 Persistence of infant and toddler schedules
 Booster dose at 24 mo after 2 priming doses in toddlers

N=5849 
Infants/toddler

s
2 months to 

2 years

V72P6  Healthy infants  2-4-6- and/or 12-mo schedules

V72P9   Healthy infants  6–8- and 12-mo schedule 

V72P12  Healthy infants
 2-4-6-mo schedule (±routine vaccines) 
 2-3-4-mo schedule (+routine vaccines)

V72P12E1  Healthy toddlers
 Persistence pre-boost and booster dose at 12, 18, or 24 mo
 2-dose catch-up in toddlers

V72P13†  Healthy infants  2-4-6-mo schedule+routine vaccines

V72P13E1  Healthy toddlers
 Booster dose at 12 mo or 1 or 2 catch-up doses±

concomitant routine vaccines

V72P16  Healthy infants  2-3-4-mo schedule (±prophylactic paracetamol)

*Age at enrollment; †Analyzed lot consistency.

Κιηληθό πξόγξακκα 4CmenB
Με κειέηεο ζε όιεο ηηο ειηθίεο από 2 κελώλ θαη άλσ



Αζθάιεηα θαη αλεθηηθόηεηα 
ηνπ 4CΜenB

Αςφάλεια 4CmenB
μετά τθν ζγκριςθ

ΗΠΑ

>28,229 δόςεισ

Καναδάσ

>43,740 δόςεισ

Ελλάδα

>124,000 δόςεισ

37 Χϊρεσ

> 1,500,000 δόςεισ

Από θιηληθέο κειέηεο

Από πξαγκαηηθνύο 

εκβνιηαζκνύο πιεζπζκώλ

Δεν ζχουν αναφερκεί ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ εκτόσ 
των ιπιων αντιδράςεων που είχαν διαπιςτωκεί ςτισ 

κλινικζσ μελζτεσ

Bexsero SPC

Άηνκα ειηθίαο 2 

κελώλ θαη άλσ

Έθεβνη θαη 

ελήιηθεο

Βξέθε & λήπηα

Τπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο κειέηεο



Σύλνςε Αλεπηζύκεησλ Δλεξγεηώλ ζηελ Διιάδα

Οι πιο ςυχνά αναφερόμενεσ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ 
περιλαμβάνουν

1.Πυρετό

2.Πόνο ςτο ςθμείο τθσ ζνεςθσ

3.Πονοκζφαλο

4.Αδιακεςία

5.Τοπικό ερεκιςμό

2014 – 2015 (Απξίιηνο): 102 ΑΔ ζε ζύλνιν 100.000 δόζεσλ



Η θιηληθή εκπεηξία ζηελ Διιάδα
Ηκεξνκελία θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα: 7 Μαξηίνπ 2014

Πάνω από ζνα χρόνο κλινικήσ 
εμπειρίασ με Bexsero ςτην 
Ελλάδα. Το 70% των Ελλήνων 
παιδιάτρων ζχει δοκιμάςει το 
Bexsero

Μεγάλοσ αριθμόσ δόςεων 
ςτην Ελλάδα (> 124.000)

Τα μζχρι τώρα δεδομζνα 
δείχνουν ότι το εμβόλιο 
είναι αςφαλζσ*

*Από τα πρακτικά τησ 1ησ /2015 
ςυνεδρίαςησ τησ Εθνικήσ Επιτροπήσ 
Εμβολιαςμών

«Το εμβόλιο κατά του 
μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδασ Β (το 
οποίο ζχει λάβει άδεια κυκλοφορίασ 
από τον ΕΟΦ) φαίνεται, ςφμφωνα με 
τισ αρχικζσ μελζτεσ, ότι προκαλεί 
ανοςία και για το ςφντομο διάςτημα 
κυκλοφορίασ του είναι αςφαλζσ»



Γνωμοδότθςθ τθσ ΕEΕ ςχετικά με το εμβόλιο κατά 
μθνιγγιτιδοκόκκου Β

• «Το εμβόλιο κατά του μθνιγγιτιδόκοκκου οροομάδασ Β (το οποίο
ζχει λάβει άδεια κυκλοφορίασ από τον ΕΟΦ) φαίνεται, ςφμφωνα
με τισ αρχικζσ μελζτεσ, ότι προκαλεί ανοςία και για το ςφντομο
διάςτθμα κυκλοφορίασ του είναι αςφαλζσ. Στθν χϊρα μασ, ςτθν
οποία υπάρχει αυςτθρι επιδθμιολογικι επιτιρθςθ τθσ
μθνιγγιτιδοκοκκικισ λοίμωξθσ θ επίπτωςθ τθσ νόςου είναι
ςτακερά χαμθλι. Επιςθμαίνεται ότι ακόμα και ςε χϊρεσ με
υψθλότερθ επίπτωςθ τθσ μθνιγγιτιδοκοκκικισ νόςου δεν ζχει
εφαρμοςτεί ο εμβολιαςμόσ κατά του μθνιγγιτιδόκοκκου
οροομάδασ Β μαηικά με ζνταξθ του εμβολίου ςτο Εκνικό
Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν.

• Συνεκτιμϊντασ τα ανωτζρω, θ Εκνικι Επιτροπι Εμβολιαςμϊν
ομόφωνα αποφάςιςε ότι ςτθν παροφςα φάςθ, δεν κρίνεται
ςκόπιμθ θ ειςαγωγι του εν λόγω εμβολίου ςτο Εκνικό
Πρόγραμμα Εμβολιαςμϊν».



Δγθξίζεηο

εγθξίζεηο

Γηαζέζηκν 

από ην 2013

Σπζηήλεηαη ζηα 

βξέθε από 

νξγαληζκνύο

όπσο

Η παγθόζκηα εκπεηξία κε ην 4CΜenB

Πάλσ από 1.500.000 δόζεηο παγθνζκίσο & 124.000 δόζεηο ζηελ Διιάδα



Πεξηζζόηεξνη από 20 επηζηεκνληθνί νξγαληζκνί 

ζπζηήλνπλ ηνλ εκβνιηαζκό κε 4CMenB

1. Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI)

2. Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI)

3. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) 

4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

5. National Advisory Committee on Immunization  (NACI)

6. Bundesministerium für Gesundheit (BMG)  (Austria)

7. Czech Republic National Immunization Committee (NIKO) and Czech Vaccinology Society

8. Haut conseil de la santé publique (HCSP) (France)

9. Commission de la Transparence-Haute Autorité de Santé (France)

10. PaediatricAssociation (DAKJ) (Germany)

11. German Association of Tropical Medicine (DTG) (Germany)

12. Local Health Ministries (Germany)

13. Saxon Immunization Commission (SIKO)

14. Greek Pediatric Society

15. National Centre of Epidemiology (NEC) (Hungary)

16. National ImmunisationAdvisory Committee (NIAC) (Ireland)

17. Board of Calendario per la Vita (Italy)

18. Chief Sanitary Inspector & Ministry of Health (GIS-MOH) (Poland)

19. Committee of the Society of Pediatric Infectology (SIP) & Portuguese Society of Pediatrics (SPP)

20. Vaccine Advisory Committee of the Spanish Association of Pediatrics (CAV-AEP)

21. Spanish Agency of Medicine and Medical Devices (AEMPS) & Spanish Ministry of Health (MOH) 



Σπζηάζεηο γηα ηνλ εκβνιηαζκό θαηά ηνπ 

κεληγγηηηδνθόθθνπ

ACIP ζύζηαζε (Φεβ 2015)*

Σύζηαζη Κατηγορία «Α» (για άηομα ζε ζσγκεκριμένη ηλικία ή ομάδα κινδύνοσ)

Άηνκα ειηθίαο ≥ 10 εηώλ, κε:

1. αλεπάξθεηα ζπκπιεξώκαηνο 

2. αλαηνκηθή ή ιεηηνπξγηθή αζπιελία

3. κηθξνβηνιόγνη

4. άηνκα ζε θίλδπλν ιόγσ ηνπηθήο έμαξζεο νξννκάδαο Β

* Δημοζιεύηηκε ζηις 12 Ιοσνίοσ 2015 (MMWR)

ACIP ζύζηαζε (Ινπλ 2015)*

Σύζηαζη Κατηγορία «Β»

Άηνκα ειηθίαο 16–23 εηώλ:

• Η απόθαζε γηα ηνλ εκβνιηαζκό θαηά ηνπ κεληγγηηηδόθνθθνπ νκάδαο Β ζα γίλεηαη από 

εηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, κε βάζε ηελ εθηίκεζε θηλδύλνπ ηνπ θάζε αηόκνπ.

* Θα δημοζιεσηεί ζε προζετές ηεύτος ηοσ MMWR

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο – νξννκάδα B

1. Centers for Disease Control and Prevention, Morbidity Mortality Weekly Report, Vol. 64, No. 22 June 12, 2015
2. http://www.fiercevaccines.com/press-releases/us-cdc-committee-recommends-physicians-make-individual-decisions-use-

mening?utm_medium=nl&utm_source=internal



McNeil J. Advisory Committee on Immunization Practices, CDC, USA

June 2015 





Δκβνιηαζκόο 2νο κήλαο 3νο κήλαο 4νο κήλαο 12νο κήλαο

Βαζηθόο X X X

Catch up
X X X

X X

Is this vaccine safe? 
The MenB vaccine has been thoroughly
tested and meets strict safety criteria

Από 1ε Σεπηέκβξε 2015 ζην ΔΠΔ ηνπ 

Ηλ. Βαζηιείνπ κε 100% απνδεκίσζε



Απνδεκίσζε 

Αποηθμιϊνεται ςε εκνικό επίπεδο για 2, 4, 12 μθνϊν και catch-up 3, 4 μθνϊν

Αποηθμιϊνεται ςε 11 περιοχζσ τθσ Ιταλίασ ( > 40% των ετθςίων γεννιςεων)

Αποηθμιϊνεται ςτο Saguenay-Lac Saint Jean του Καναδά για τισ θλικιακζσ ομάδεσ 2 
μθνϊν – 20 ετϊν

Αποηθμιϊνεται ςε ομάδεσ   αυξθμζνου κινδφνου ςτθ Γαλλία

Αποηθμιϊνεται από > 50 αςφαλιςτικά ταμεία ςτθ Γερμανία (80% του πλθκυςμοφ)

Το ΤΥΠΕΤ (75%) και το ταμείο τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (100%) αποηθμιϊνουν το 
Bexsero για όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ τουσ

ζε 6 ρώξεο



Η ειςαγωγι του εμβολίου ςτο πρόγραμμα εμβολιαςμϊν κα δϊςει τθν 

ευκαιρία να ελεγχκεί θ νόςοσ

Η αποτελεςματικότθτα του εμβολιαςμοφ κα επιβεβαιωκεί ςτθν πράξθ

Ο βακμόσ κάλυψθσ ζναντι τθσ νόςου από ςτελζχθ ομάδασ Β κα πρζπει 

να εξεταςτεί ςτθν πράξθ

Η ανάπτυξθ ςυλλογικισ ανοςίασ από το εμβόλιο ζχει μεγάλθ ςθμαςία

Το μζλλον του εμβολιαςμοφ με το 4CMenB



Δπραξηζηώ



Σάββαην 7 θαη Κπξηαθή 8 Ννεκβξίνπ 2015


