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«Κάλλιον του θεραπεύειν 
το προλαμβάνειν»

Ιπποκράτης
(Κως 460 π.Χ. - Λάρισα 377 π.Χ.)

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/460_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/377_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/377_%CF%80.%CE%A7.


    

 

 

« Όταν σκέφτομαι για κάποια ασθένεια, 
το μυαλό μου πάντα πηγαίνει όχι στη 

θεραπεία αλλά στην πρόληψη»

LOUIS PASTEUR (1822-1895)
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Πρόληψη

• Λοιμωδών νοσημάτων

• Καρκίνου του 
πνεύμονα και άλλων 
μορφών καρκίνου

• Καρδιαγγειακών 
νοσημάτων

• Παχυσαρκίας

• Τροχαίων ατυχημάτων



Από την εποχή του Jenner …
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1800 1840 1880 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

αύριο

Καρκίνος τραχήλου της μήτρας, καρκίνος αιδοίου και κόλπου, Γενν κονδυλώματα, 
Έρπητας ζωστήρας, Γαστρεντερίτιδα από ροταϊό

Πνευμονιοκοκκική νόσος (συζευγμένο 
εμβόλιο)Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος (συζευγμένο

Ηπατίτιδα A
Ανεμευλογιά, κοκκύτης (ακυτταρικό εμβόλιο)

Αιμόφιλος ινφλουέντζας τύπου b 
Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα

Ηπατίτιδα B
Πνευμονιοκοκκική νόσος (πολυσακχαριδικό εμβόλιο)

Ερυθρά
Άνθρακα

ςΠαρωτίτιδα
Ιλαρά

Πολιομυελίτιδα (πόσιμο εμβόλιο)

Εγκεφαλίτιδα από κρότωνα, τύφος από Rickettsia

Κίτρινος πυρετός, Γρίπη

Κοκκύτης, Φυματίωση, Τέτανος

Διφθερίτιδα

Πανώλη

Τυφοειδής πυρετός, χολέρα

Λύσσα

Ευλογιά

Πολιομυελίτιδα (ενέσιμο εμβόλιο)

2010

                      Πανδημική γρίπη  

Adapted from European Federation of Pharmaceutical Industries and Association,  Medecines for 
Mankind – Today’s research,  Tomorrow’s Cure – Better Health Through Vaccination, 2004. (2) EVM 
brochure, April 2008; (3) IFPMA brochure 2008.

Μέχρι σήμερα ...
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Και στο άμεσο μέλλον...
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> 200 υποψήφια εμβόλια σε ανάπτυξη 

Δάγκειος πυρετός
Ελονοσία
Χρυσίζων σταφυλόκοκκος

Κλωστηρίδιο difficile 
Κυτταρομεγαλοϊός
RSV
Φυματίωση
Εντεροτοξινογόνο κολοβακτηρίδιο- 
Escherichia coli
Ιός HIV
Ιός Ebola
Ιός SARS
…

Νικοτίνη
Κοκαΐνη
…

Αλλεργίες
Νόσος Alzheimer
Σκλήρυνση κατά πλάκας
…



Χάρη στα εμβόλια πολλά λοιμώδη νοσήματα έχουν 
εξαφανισθεί ή μειωθεί δραματικά

8
J Ehret, Vaccine, 2003

«Το 1967 η ευλογιά απειλούσε το 60% του 
παγκόσμιου πληθυσμού, σκότωνε κάθε 3ο-4ο 
θύμα, προκαλούσε μόνιμες ουλές ή τύφλωση 
στους περισσότερους επιζώντες, και διέφευγε 
κάθε μορφής θεραπεία» (ΠΟΥ)

Τελευταίο φυσικό περιστατικό: Σομαλία, 1977

Τελευταίο περιστατικό: Ηνωμένο Βασίλειο, 
1978



Μείωση περιστατικών νοσημάτων που προλαβαίνονται με εμβόλια μεταξύ μέγιστης συχνότητας 

και του 2004 στην Ευρώπη (1)
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(2) WHO Europe, September 2005

 Εξάλειψαν την πολιομυελίτιδα από την Ευρώπη και έχουν σώσει 5 
εκατομμύρια άτομα από παράλυση παγκοσμίως (1)

Πολιομυελίτιδα Ιλαρά

          Μέγιστη συχνότητα     2004

Διφθερίτιδα

Μέγιστη συχνότητα 2004

Αιμόφιλος
 ινφλουέντζας τύπου b

Μέγιστη συχνότητα 2004 Μέγιστη συχνότητα 2004

9

Χάρη στα εμβόλια πολλά λοιμώδη νοσήματα έχουν 
εξαφανισθεί ή μειωθεί δραματικά
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• Αποφυγή μετάδοσης και δράσης του αιτίου

• Φαρμακευτική πρόληψη

• Ενίσχυση ανοσιακού συστήματος

«Κάλλιον του θεραπεύειν 
το προλαμβάνειν»

Ιπποκράτης
(Κως 460 π.Χ. - Λάρισα 377 π.Χ.)
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/460_%CF%80.%CE%A7.
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• Αποφυγή μετάδοσης και δράσης του αιτίου
– Καθαρό νερό και τροφές, απομόνωση, υγιεινή χεριών, κλπ

• Φαρμακευτική πρόληψη
– Αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη

• Ενίσχυση ανοσιακού συστήματος
– Αντισώματα, αντιγόνα

«Κάλλιον του θεραπεύειν 
το προλαμβάνειν»

Ιπποκράτης
(Κως 460 π.Χ. - Λάρισα 377 π.Χ.)
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Ενίσχυση ανοσιακού συστήματος

• Παθητική ανοσοποίηση

• Ενεργητική ανοσοποίηση
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Ενίσχυση ανοσιακού συστήματος

• Παθητική ανοσοποίηση
– γ-σφαιρίνη
– μονοκλωνικά αντισώματα
– άλλοι ενισχυτικοί παράγοντες

• Ενεργητική ανοσοποίηση
– εμβόλια
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Ενεργητική ανοσοποίηση

Απόκτηση ειδικής ανοσιακής μνήμης 
• Λοιμώδη νοσήματα
• Μη λοιμώδη νοσήματα

15

• Λοιμώδη νοσήματα
– Κλασσικά εξανθηματικά και μη εξανθηματικά



Λοιμώδη που προλαμβάνονται με 
εμβόλια



Εξανθηματικά λοιμώδη

Ιλαρά

Ερυθρά

Ανεμευλογιά
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Ιλαρά
• Mετάδοση: πολύ εύκολα αερογενώς μέσω σταγονιδίων 3-5 ημ πριν 

- 4 ημ μετά την έκθυση του εξανθήματος
• Επώαση: 10-14 ημέρες

• Κλινικές εκδηλώσεις
– Πρόδρομο στάδιο αναπνευστικά συμπτώματα
– Κηλίδες Koplik
– Εξάνθημα 

• Επιπλοκές
– Βακτηριακές λοιμώξεις από το αναπνευστικό, όπως οξεία μέση ωτίτιδα 

& πνευμονία
– Νευρολογικές επιπλοκές, όπως πυρετικοί σπασμοί & εγκεφαλίτιδα
– Απώτερες (υποξεία πανεγκεφαλίτιδα)

18



Ιλαρά στην Ευρώπη 2017
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Ερυθρά
• Μετάδοση:

– Λίγες ημέρες πριν την έκθυση του εξανθήματος μέχρι 7-

10 ημ μετά την έκθυση

• Επώαση: 14-21 ημέρες

• Κλινικές εκδηλώσεις 
– πυρετός, εξάνθημα, οπισθοωτιαία λεμφαδενίτιδα

• Επιπλοκές
– Αρθρίτιδα, εγκεφαλίτιδα, μυοκαρδίτιδα, ηπατίτιδα

– Συγγενής ερυθρά
(κώφωση, καταρράκτης, καρδιοπάθεια)

20



Ερυθρά στην Ευρώπη 2017
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Ανεμευλογιά

• Μετάδοση: 2 ημ πριν - 1 εβδ μετά

• Επώαση : 11-21 ημ

• Κλινικές εκδηλώσεις
– Πυρετός, χαρακτηριστικό πολύμορφο (φυσαλιδώδες) 

εξάνθημα

• Επιπλοκές
– Βακτηριακή λοίμωξη των βλαβών

– Εγκεφαλίτιδα

– Ιογενής πνευμονία

– Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
22



Μη εξανθηματικά λοιμώδη

• Κοκκύτης

• Πολιομυελίτιδα

• Παρωτίτιδα

• Γαστρεντερίτιδα από ροταϊό

23



Κοκκύτης
• Αίτιο: Bordetella pertussis

• Μετάδοση: αερογενώς μέσω σταγονιδίων

• Επώαση: 7-14 ημ

• Κλινικές εκδηλώσεις
– καταρροϊκό στάδιο (1-2 εβδ), ανώτ αναπνευστικό

– παροξυσμικό (2-6 εβδ), κρίσεις παροξυσμικού βήχα, κυάνωση, άπνοιες

– στάδιο ανάρρωσης

– Κακή πρόγνωση κυρίως στα μικρά βρέφη

• Επιπλοκές
– υποξία του εγκεφάλου κατά τις κρίσεις του βήχα

– άπνοιες

– αιμορραγίες επιπεφυκότων και εγκεφάλου

– βρογχοπνευμονία 24



Κοκκύτης στην Ευρώπη, 2014

25
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Πολιομυελίτιδα

• Αίτια: ιοί πολιομυελίτιδας (3 ορότυποι)

– σήμερα ο ορότυπος 2 έχει εξαφανισθεί

– μόνο ο ορότυπος 1 κυκλοφορεί ακόμη

Presivani N et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017; 66: 649-652

• Κλινικές εκδηλώσεις

– ασύμμετρη χαλαρά παράλυση χωρίς διαταραχές της 
αισθητικότητας

– Περίπου 30-35% των ασθενών με οξεία παράλυση --> 
μόνιμη παράλυση

27



Παρωτίτιδα

• Κλινικη εικόνα
– Διόγκωση παρωτίδας ετερόπλευρα ή 

αμφοτερόπλευρα

• Επιπλοκές
– Ορχίτιδα (συνήθως ετερόπλευρη) ή 

ωοθηκίτιδα
– Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα
– Υπεραμυλασαιμία
– Κλινικά έκδηλη παγκρεατίτιδα

28



Γαστρεντερίτιδα από ροταϊό

• Ροταϊός: η συχνότερη αιτία διαρροϊκού συνδρόμου και αφυδάτωσης

• Περίπου 500.000 θάνατοι σε παιδιά <5 ετών ετησίως

Lin et al. The Open Virology J, 2014, 8, 14-19

Maternal, newborn, child and adolescent health

Ending preventable deaths from pneumonia
and diarrhoea by 2025

10 April 2013 | Geneva -- Pneumonia and
diarrhoea together account for 29% of all
child deaths globally, resulting in the
deaths of more than two million children
each year. Children living in poor or
remote communities are most at risk and
evidence shows children are dying from
these preventable diseases because
effective interventions are not provided
equitably across all communities.
Countries most affected can end this
staggering and unnecessary death toll.

The Integrated Global Action Plan for the Prevention and Control of
Pneumonia and Diarrhoea (GAPPD), by WHO/UNICEF, goes to the
heart of the challenge by recognizing that the only way to combat these
two preventable diseases is to not address them separately, but fight
them together in an integrated approach.

We already know interventions that work, such as: exclusive
breastfeeding for up to six months; vaccines; handwashing; drinking
water; and appropriate treatments to name a few. To reduce preventable
deaths, children most affected must have access to these interventions.

The GAPPD integrated approach will reduce the numbers of children
under five years of age falling ill and dying by bringing more efficient and
effective use of often scarce health resources. The goal is to see a drop
in deaths from pneumonia to fewer than 3 children in 1000 live births,
and from diarrhoea to less than 1 in 1000 by 2025.

This goal can only be achieved by engaging a wide range of actors,
sectors and by attaining national political will. National governments are
urged to take the lead and implement the GAPPD approach to move
significantly in achieving the Millennium Development Goal to save
children under the age of five (MDG4) as well as successfully
implementing the UN Global Strategy for Women’s and Children’s Health
and Every Woman Every Child, and A Promise Renewed commitment to
child survival.

Publications

The integrated Global Action Plan



Γαστρεντερίτιδα από ροταϊό στην Ευρώπη

• Προοπτική καταγραφή σοβαρών περιστατικών σε νοσηλευόμενα 
παιδιά 0-16 ετών με οξεία γαστρεντερίτιδα από ροταϊό (2009-2011) 
σε Νοσοκομεία της Γερμανίας

• 130 σοβαρά περιστατικά με διάμεση ηλικία 10,5 μήνες, τα 17 (14 
νεογνά) αφορούσαν νοσοκομειακή λοίμωξη

– 3 θάνατοι

– 48 περιστατικά με εισαγωγή σε ΜΕΘ

– 58 περιστατικά με σημεία εγκεφαλοπάθειας

 Shai S, et al Pediatr Infect Dis J 32:e62, 2013

Περίπου 25,440 παιδιά εισάγονται ανά έτος στην Γερμανία. Ο ροταϊός 
επιβαρύνει πολύ το σύστημα υγείας της χώρας.

 Kowalzik et al Pediatr Infect Dis J 2016; 35:97–103



Άλλα λοιμώδη

• Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος

• Πνευμονιοκοκκική νόσος

• Γρίπη

• Φυματίωση

• Ηπατίτιδα Α

31



Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος

• Πολλαπλές οροομάδες – κυριώτερες A, B, C, Y, 
W135

• Στην Ελλάδα κύριως οροομάδα Β σήμερα

• Κύριες κλινικές εκδηλώσεις
– Σηψαιμία
– Μηνιγγίτιδα

32



Πνευμονιοκοκκική νόσος

• >90 ορότυποι πνευμονιοκόκκου

• Κύριες κλινικές εκδηλώσεις
– Μηνιγγίτιδα 
– Σηψαιμία
– Βακτηριακή πνευμονία
– Οξεία μέση ωτίτιδα
– Οξεία ρινοκολπίτιδα

• Αντοχή στα αντιβιοτικά
33



Γρίπη

• Ιός γρίπης Α 
– Hemagglutinin  (H) 18 τύποι  
– Neuraminidase (N)  11 τύποι

• Ιός γρίπης Β
– Β/Yamagata
– B/Victoria

• Ιός γρίπης C



Γρίπη
• Κλινικές εκδηλώσεις (υψηλός πυρετός, κεφαλαλγία, βήχας, κλπ)

• Επιπλοκές
– πνευμονία, εγκεφαλίτιδα

35

European Centre for Disease Prevention and Control

Weekly influenza update, week 4, January 2018
graph infographic map

2 Feb 2018

Period: 22 J an 2018 - 28 J an 2018

Influenza activity was widespread in the majority of reporting countries and while activity was increasing, intensity in most countries was reported

as low to medium. Both influenza virus types A and B were co-circulating with a higher proportion of type B viruses. Different proportions of

circulating influenza virus types and A subtypes were observed between countries in the Region. Of the individuals sampled, on presenting with ILI

or ARI to sentinel primary healthcare sites, 51.9% tested positive for influenza viruses, within the range observed in the previous 3 weeks (42–52%).

(http://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/images/flu-infographic_2018_week4.png)

Download

Europe Greece





WHO: νέες περιπτώσεις TB / 100.000 πληθ.

WHO, Global Tuberculosis Report 2016
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TB – EU/EEA 2017 ECDC data

38

www.ecdc.europa.eu, 2017

http://www.ecdc.europa.eu/


TB – EU/EEA 2015 ECDC data

www.ecdc.europa.eu, 2017
39

http://www.ecdc.europa.eu/


Φυματίωση

• Λανθάνουσα φυματίωση

• Επιπλοκές φυματίωσης στα παιδιά

– Φυματίωση ΚΝΣ

– Κεχροειδής φυματίωση

– Πνευμονία

– Άλλες εντοπίσεις

• Ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση

40



• Ιός RNA, οικογένεια 
Picornaviridae

•Ένας ορότυπος, 3 γονότυποι

• Μεγάλη γενετική ποικιλομορφία

• Εντεροστοματική μετάδοση

• Υποτροπές σε 15% των ασθενών
  παρατεταμένη νόσηση 

έως και 6-9 μήνες

• Ασυμπτωματική ή υποκλινική 
νόσηση κυρίως σε παιδιά <5 ετών

• Θνητότητα <0,5%

Ηπατίτιδα Α

Φυσική πορεία της νόσου 



Ηπατίτιδα Α: Οροθετικότητα στην ΕΕ 
1975-2014*

24 χώρες της ΕΕ έχουν πολύ χαμηλή επίπτωση

Η Ηπατίτιδα Α μειώνεται στην ΕΕ, 
αυτό όμως σημαίνει ότι όλο και 

περισσότεροι είναι επίνοσοι



Ηπατίτιδα Α σε πρόσφυγες & μετανάστες 
στην Ελλάδα 2016
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Cases of hepatitis A among refugees by week of symptom onset, Greece,
April–December, 2016 (n=177)

Mellou et al. Euro Surveill. 2017 Jan 26;22(4). pii: 30448



Άλλα νοσήματα

• Ηπατίτιδα Β

• HPV λοίμωξη (καρκίνος του τραχήλου της 
μήτρας και άλλα)

• Έρπητας ζωστήρας
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Ηπατίτιδα Β - πορεία λοίμωξης

 Ασυμπτωματική

 Συμπτωματική/ικτερική:

σπάνια <1 έτους

10% <5 ετών

20 – 80% 
ενήλικες

Πιο σοβαρή ηπατίτιδα: συν-λοιμώξεις και υποκείμενη ηπατοπάθεια

McManon et al J Infect Dis 1985

Εξαφάνιση ικτέρου 1-3 μήνες

Περίοδος επώασης
1-3 μήνες Κάθαρση HBsAg



Ηπατίτιδα Β - γεωγραφική κατανομή



HPV λοίμωξη (καρκίνος τραχήλου μήτρας κ.α.)

47

Πρώιμη έκβαση
(χρόνια)

Σημαντική μείωση 
της επίπτωσης της 
HPV λοίμωξης και 

κονδυλώματων

Μεσοπρόθεσμη  
έκβαση

(χρόνια, δεκαετίες)

Σημαντική μείωση
των προκαρκινικών 

βλαβών υψηλού 
βαθμού

Μακροχρόνια  
έκβαση

(δεκαετίες)

HPV σχετιζόμενοι
καρκίνοι

2009…
Αυστραλία, 
Ν. Ζηλανδία

 ΗΠΑ
Δανία, Σουηδία

Αυστρία
Γερμανία

2013…
Αυστραλία, 

ΗΠΑ
Δανία, 

Καναδάς 

 Σε αναμονή…

 

ACIP meeting, June 2013 



Έρπητας ζωστήρας

• Οφείλεται στον ιό ανεμευλογιάς – έρπητα 
ζωστήρα

• Συχνός και υποτροπιάζων σε ενήλικες
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Άλλα νοσήματα που αναμένεται να 
καταπολεμηθούν με εμβόλια στο μέλλον

• RSV λοιμώξεις

• HIV λοίμωξη

• CMV λοίμωξη

• GBS

• Άλλα νοσήματα
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Τελικά
• Συνέχιση επιτυχίας εμβολίων;

• Θα εξαλειφθεί τελικά η πολιομυελίτιδα από τη γη;

• Άλλα εμβόλια;

• Αποδοχή των εμβολίων από την κοινωνία;

• Εξέλιξη αντιεμβολιαστικού κινήματος;

• Εμβόλια ως μέρος της δημόσιας υγείας – υποχρεωτικότητα;

• Άλλα μοντέλλα ανοσοποίησης του ανθρώπινου είδους από 
παθογόνους μικροοργανισμούς

• Έχουν θέση και πώς θα εμπλακούν τα εμβόλια στην 
προσπάθεια της Υγείας Όλων των Έμβιων (One Health);
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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