
Παρακολούθηση ασφάλειας εμβολίων 
στο εξωτερικό και στην Ελλάδα 

Νίκος Α. Καρανταγλής
Παιδίατρος, MD, MSc

Επιστημονικός Συνεργάτης Γ΄Παιδιατρικής Α.Π.Θ.





Περίγραμμα 

• Γιατί επικεντρώνουμε στην ασφάλεια

• Σύντομη αναφορά στις διαδικασίες πριν την 
κυκλοφορία

• Οι οδηγίες του ΠΟΥ

• ΗΠΑ

• ΕΟΦ και Ευρωπαϊκή Ένωση

• Ο ρόλος μας
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Υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια των εμβολίων γιατί 
χορηγούνται σε μεγάλους πληθυσμούς υγιών ατόμων

Αποδοχή των 
ανεπιθυμήτων 

ενεργειών

Μέγεθος πληθυσμού 
που λαμβάνει το 

σκεύασμα 

Άμεση αντίληψη του 
οφέλους της θεραπείας

Φάρμακα

Εμβόλια - + -

- ++

Adapted from EMEA http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/phvwp/37200405en.pdf – Last accessed 26 June 2009
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H ανησυχία όσον αφορά την ασφάλεια των εμβολίων αυξάνεται όσο 

τα νοσήματα που προλαμβάνονται εξαφανίζονται

Ανησυχία για την 
ασφάλεια των εμβολίων 

Ευλογιά
Πολιομυελίτιδα
Διφθερίτιδα 

…

Εμπειρία από τη νόσο

(1) WHO website http://www.who.int/immunization

-

+

+

-
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Ο εμβολιασμός μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι περισσότερες ανεπιθύμητες

 ενέργειες είναι ήπιες και παροδικές(1-2)

– πχ. δερματικό εξάνθημα (ιλαρά), πυρετός (DTP)                                                                                  ή πόνος στο 
σημείο ένεσης

– Αυτές οι αντιδράσεις συμβαίνουν με πολύ 

  πιο μικρή βαρύτητα και συχνότητα από τα

 νοσήματα που  προλαμβάνονται από τα εμβόλια

Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες* στα εμβόλια έχουν  αναγνωριστεί αλλά 
παραμένουν σπάνιες πχ.

– 1 σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλαξία) στο 1 εκατομ  δόσεων εμβολίου (1)

– Εμβόλια έναντι του κίτρινου πυρετού: 1 σοβαρή αντίδραση του νευρικού συστήματος για κάθε 150,000 

ως 250,000 δόσεις (2)

– Πόσιμο εμβόλιο πολιομυελίτιδας (δε χρησιμοποιείται πλέον): 1 περιστατικό πολιομυελίτιδας για κάθε 2,4 

εκατομ δόσεις(3)

*« severe » relates to the intensity of the adverse events, while « serious » relates to the consequences of adverse events (eg hospitalisation, death).                                                

(1) UK Department of Health. Green Book– Chapter 8, August 2007. http://www.dh.gov.uk/en/Publichealth/Healthprotection/Immunisation/Greenbook/index.htm - accessed 26 June 2009  (2) 
US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/side-effects.htm – last accessed July 2009 (3) Immunization Action Coalition 

http://www.vaccineinformation.org/polio/qandavax.asp – accessed July 2009

Ανεπιθύμητη ενέργεια
Προκαλείται από τη χορήγηση του εμβολίου ή από το 

ίδιο το εμβόλιο

Λάθος στην 
προετοιμασία, το 

χειρισμό ή 
τη χορήγηση  

Αντίδραση στην 
ένεση

Αντίδραση στο 
εμβόλιο



Συσχέτιση ΑΕ και εμβολίου

Πληρεί η διάγνωση της ΑΕ τα διαγνωστικά κριτήρια; 
NAI

Συνέβη στο χρονικό διάστημα αυξημένου κινδύνου ; 
NAI

Yπάρχουν  άλλες αιτίες της ΑΕ;
                      NAI
 Έχουν αποκλειστεί  με εργαστηριακό έλεγχο ;
                      ΝΑΙ

       

 ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΕ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΟΥ



Συσχέτιση ΑΕ και εμβολίου

•  Eίναι η ΑΕ λοίμωξη;NAI  

• Απομονώθηκε  ο λοιμογόνος παράγοντας στον 
ασθενή; NAI         

• Ταυτοποιήθηκε το στέλεχος του εμβολίου 
γενετικά; NAI 

          ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ



Συσχέτιση ΑΕ και εμβολίου

• Εμπλέκεται αυτοάνοσος μηχανισμός ;

 NAI

• Είναι γνωστή η παθογένεση της νόσου; 
 NAI

• Μπορεί να επιβεβαιωθεί  εργαστηριακά  ; 

NAI         

               

            

ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

 
 



AEs Frequency

C
T

P
M
S

Type Frequency

Πολύ συχνές > 10%

Συχνές 1% - 10%

Ασυνήθεις 0.1% - 1%

Σπάνιες 0.01% - 0.1%

Πολύ σπάνιες 0.001%- 0.01%

Εξαιρετικά σπάνιες <0.001% - < 1x 10^6
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Το 70% του χρόνου 
παραγωγής ξοδεύεται σε 

έλεγχο ποιότητας (2)

Το 1 στα 4 άτομα του 
προσωπικού είναι στο 

Τμήμα Ποιότητας (3)

Πριν την απελευθέρωση 
οι Αρχές ελέγχουν κάθε 

παρτίδα και 
επικεντρώνονται στα 

στοιχεία της παραγωγής(1)

Τα εμβόλια παράγονται 
σε παρτίδες

Πολύ αυστηρός έλεγχος ποιότητας 

κατά την παραγωγή

Καλλιέργεια

 πρώτης ύλης

Μαζική παραγωγή 

Κάθαρση

Αδρανοποίηση

Σύνθεση

Γέμισμα σε σύριγγα

Συσκευασία

Απελευθέρωση παρτίδας

Διανομή

Quality control
in production

process

Κάθε παρτίδα υπόκειται σε 
πάνω από 50 ελέγχους (3)

(1) EU Directive 2003/94/EC laying down the principles and guidelines of good manufacturing practice in 
respect of medicinal products for human use http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-

1/dir_2003_94/dir_2003_94_en.pdf Accessed July 2009 (2) Sanofi Pasteur Internal data - 
http://www.sanofipasteur.com/sanofi-pasteur2/front/index.jsp?siteCode=SP_CORP&codeRubrique=31

(3) Sanofi Pasteur internal data
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Φαρμακοεπαγρύπνηση
Αναφορά στην καθημερινή πρακτική

Επιτήρηση¹
Σε συνεργασία με τις Αρχές Υγείας και 
Έγκρισης Φαρμακευτικών Προϊόντων

Άδεια κυκλοφορίας

Time

Φάση 1
(1–2 έτη)

Ασφάλεια
Περιορισμένος 

αριθμός ατόμων

Φάση 2
(1–2 έτη)

Ασφάλεια

Αρκετές 
εκατοντάδες άτομα

Φάση 3
(2–4 έτη)

Ασφάλεια και 
ανοχή

Αρκετές χιλιάδες άτομα

Ενεργής 
αναφορά

Αυθόρμητη
αναφορά

Ενεργής 
αναφορά

Μετά την κυκλοφορία, η ασφάλεια των εμβολίων 
καταγράφεται μέσω πολλαπλών μεθόδων



Φαρμακοεπαγρύπνηση

• ορίζεται ως η επιστήμη και οι δραστηριότητες 
που σχετίζονται με την ανίχνευση, την 
αξιολόγηση, την κατανόηση και την πρόληψη 
των ανεπιθύμητων ενεργειών ή 
οποιουδήποτε άλλου σχετικού με τα 
φάρμακα προβλήματος

• WHO/CIOMS Working group on vaccine Pharmacovigilance 2007



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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 Βασική διαδικασία ΦΕ

Συλλογή Πληροφοριών
Επιστημονική Αξιολόγηση

Αθροιστικά δεδομένα 

Ανίχνευση σήματος
Αξιολόγηση 

κινδύνου

Λήψη αποφάσεων

Επικοινωνία
Regulatory 

actions

 

ΣΥΛΛΟΓΗ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ



ΗΠΑ, ACIP, FDA & CDC = VAERS

• Advisory Committee on Immunization Practices 
(Αδειοδότηση)

• Vaccine Adverse Event Reporting System
– Αναφορές συμβάντων από γονείς, γιατρούς, φαρμ. 

Εταιρείες
– Τα σοβαρά αναφερόμενα συμβάντα μελετώνται από 

ειδικούς αυθημερόν

• Vaccine Safety Datalink
– Ιατρικά δεδομένα από 9 εκατομμύρια πολίτες που δίνει 

δυνατότητα για αναδρομική ή και προοπτική μελέτη

https://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvaila
bility/VaccineSafety/UCM298181.pdf 



VAERS Form



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

• How FDA Reviews Safety 
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM072974.pdf
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Παρακολούθηση στην ΕΕ

•  Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διαθέτει ένα ισχυρό 
σύστημα που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό 
της φαρμακοεπαγρύπνησης, την αξιολόγηση της 
ασφάλειας ενός φαρμάκου μετά την έγκρισή του 
και για τη λήψη κατάλληλης δράσης όταν αυτό 
απαιτείται για την προστασία της δημόσιας υγείας

• http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?
curl=pages/regulation/general/general_content_000679.jsp&mid=WC0b01ac0580025
0b5



Το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης της ΕΕ

• αποτελείται από:

• τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων στα 
κράτη μέλη·

• την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αρμόδια αρχή για 
τα φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν εγκριθεί 
μέσω κεντρικής διαδικασίας στην ΕΕ·

• τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, που είναι 
υπεύθυνος για τα προϊόντα που έχουν εγκριθεί 
μέσω κεντρικής διαδικασίας και τον συντονισμό 
του συστήματος.
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Η αξιολόγηση διαρκεί κατά μέσο όρο 13 ως 15 μήνες 3) 

Αίτηση άδειας

Αποτελέσματα 
από  κλινικές 
μελέτες

Ομόφωνη 
άποψη

Έγκριση 
από ΕΕ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων*

Επιτροπή από 
35 ειδικούς

(incl. 1/EU Member State 
+ Iceland and Norway)

Υποστηριζόμενη από ειδικές 
ομάδες

Για να δοθεί έγκριση σε ένα εμβόλιο, η ασφάλεια 
παρακολουθείται πολύ προσεκτικά από τις Αρχές 
Έγκρισης

• Centralised  procedures used for the most recent and innovative vaccines. Other vaccines are covered by national authorities in comparable procedures.
(1) EMEA website http://www.emea.europa.eu/htms/general/contacts/CHMP/CHMP.html – accessed on June 26 2009 ; (2) EU Directive 2001/83/EC Community Code relating 
to medicinal products for human use, art. 8 and 21.4 - http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_2001_83_cons/dir2001_83_cons_20081230_en.pdf- accessed July 
2009. (3) EMEA Annual Report, 2008, p.25 -http://www.emea.europa.eu/pdfs/general/direct/emeaar/AnnualReport2008.pdf– accessed on August 2009

Evaluation 
by regulatory 
authorities

Quality
Expert
Group

Efficacy 
Expert 
Group

Paediatric
Committee

Patients 
and 

consumers
Groups

Safety
Expert
Group

Vaccine
Expert
Group

Pharmaco-
vigilance
Expert 
Group





Operation of the EU network

• Vaccinated persons and parents/carers

• Healthcare professionals

• Marketing authorisation holders

• Competent authorities in Member States

• European Medicines Agency



Εργασίες εντός του συστήματος

• συλλογή δεδομένων από όλες τις διαθέσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων αναφορών περιστατικών για μεμονωμένους 
ασθενείς, επιδημιολογικών μελετών και κλινικών δοκιμών·

• ανάλυση δεδομένων και ανίχνευση ενδείξεων πιθανών νέων ή 
μεταλλασσόμενων κινδύνων·

• αξιολόγηση σχεδίων διαχείρισης κινδύνου, αναφορών 
περιστατικών, εκθέσεων μελετών, εκθέσεων περιοδικής 
παρακολούθησης της ασφάλειας και αναθεωρήσεις της σχέσης οφέλους-
κινδύνου που υποβάλλονται από κατόχους αδειών κυκλοφορίας·

• έλεγχος των κατόχων αδειών κυκλοφορίας·

• αξιολόγηση κινδύνων όσον αφορά τους παράγοντες της 
πιθανότητας, της σοβαρότητας και του κινδύνου·

• διαχείριση κινδύνων, συχνά μέσω περαιτέρω διερεύνησης και 
δράσεων για τον περιορισμό της χρήσης του φαρμάκου.



Ροή πληροφοριών - Εuropean Medicines Agency 
(EMA) - Eudravigilance

ΚΑΚ / 
sponso
r

ICSRsICSRs

XEVMPD
Φαρ. Προϊόντα

Αυθόρμητες Αναφ.

Κλινικές Δοκιμές 

XEVMPD

EV
warehouse



EMA, προβλεπόμενες δράσεις

• Periodic safety update report

• Signal management
– In the field of vaccines, a signal may also relate to 

evidence of reduced efficacy or effectiveness, vaccine 
failures and quality deviations with potential impact 
on safety, efficacy or effectiveness (which may be 
batch-specific)

• Risk Management Plan 

• Plans for post-authorisation efficacy studies

• Risk minimisation measures



EudraVigilance

• EudraVigilance supports safe and effective use of medicines by facilitating:
• electronic exchange of individual case safety reports (ICSRs) between 

EMA, national competent authorities (NCAs), marketing 
authorisation holders (MAHs) and sponsors of clinical trials in the EEA;

• early detection and evaluation of possible safety signals;
• better product information for medicines authorised in the EEA.
• This electronic reporting is obligatory for marketing authorisation holders 

and sponsors of clinical trials.
• The EudraVigilance system includes:
• a fully automated safety and message-processing mechanism using XML-

based messaging;
• a large pharmacovigilance database with query and tracking functions.
• It complies with the formats and standards of the 

International Council on Harmonisation of Technical Requirements for Reg
istration of Pharmaceuticals for Human Use

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000686.jsp&mid=WC0b01ac0580a69261
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/q_and_a/q_and_a_detail_000166.jsp&mid=WC0b01ac0580a68f78
http://www.ich.org/home.html
http://www.ich.org/home.html


Η Ελλάδα μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου
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Αβάσιμοι φόβοι και  αυταρέσκεια μπορεί να 
αφήσουν τους ανθρώπους απροστάτευτους 
από σοβαρά νοσήματα που μπορούν να 
σκοτώσουν(2)

Τα εμβόλια είναι από τα πιο ασφαλή 
φαρμακευτικά σκευάσματα

Αλλά καθώς τα νοσήματα 
εξαφανίζονται, η προσοχή 
επικεντρώνεται στις ανεπιθύμητες 
ενέργειες 

Η χρονική σύμπτωση μπορεί 
λαθεμένα να θεωρηθεί αιτιολογική 
συσχέτιση 

Οι Αρχές Υγείας και οι 
Παρασκευαστές Εμβολίων 
συνεχίζουν τη στενή επιτήρηση, 
παρακολούθηση  και αξιολόγηση της 
ασφάλειας των εμβολίων

Μετά από πολλά χρόνια εμπειρίας με τα εμβόλια γνωρίζουμε ότι... 

Η ασφάλεια των εμβολίων είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα που 

πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγάλη υπευθυνότητα



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

•Η ασφάλεια των εμβολίων είναι πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει 
να αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα, γνώση και κριτικό πνεύμα

•Η εκτίμηση της αιτιολογικής συσχέτισης  εμβολίου και 
ανεπιθύμητης ενέργειας σε συγκεκριμένο ασθενή είναι δύσκολη και 
επίπονη διαδικασία και απαιτεί  προσεκτική κλινική εκτίμηση και 
αξιολόγηση όλων των δεδομένων

•Τα εμβόλια ενδέχεται να πυροδοτήσουν φαινόμενα αυτοανοσίας σε 
άτομα με γενετική προδιάθεση όμως πολύ πιο σπάνια από την 
φυσική νόσηση

•Η βελτίωση των συστημάτων καταγραφής ανεπιθύμητων ενεργειών 
είναι απαραίτητη  για να έχουμε ασφαλέστερα  εμβόλια  



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

•ΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ θα πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό
–Γνωρίζοντας ότι το κανονιστικό πλαίσιο στην ΕΕ είναι ισχυρό 

–αναφέροντες κάθε πιθανή ΑΕ αρμοδίως 

–ενημερώνοντας με νηφαλιότητα, ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ και υπομονή τους 
γονείς και τα παιδιά
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Ευχαριστώ
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