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Δήλωση συμφερόντων

• Δεν υπάρχει τιμητική αμοιβή για τη σημερινή εισήγηση

• Τιμητική αμοιβή από την εταιρεία Pfizer για εισήγηση

• Travel Grants για παρακολούθηση επιστημονικών εκδηλώσεων από τις εταιρείες Vianex,
SFP/MSD, Pfizer, Abbott



Δομή εισήγησης

• Γιατί ο κοκκύτης προβληματίζει;
(νόσημα, επιδημιολογία, διάγνωση, πρόληψη)

• Εμβολιασμός κατά την παιδική ηλικία και μετά…



Γιατί ο κοκκύτης προβληματίζει;
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Pink book Pertussis chapter 2012 http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/pert.pdf accessed on 25-02-2013 

Μεγάλη περίοδος μεταδοτικότητας του κοκκύτη!   

Adapted from CDC, Pink Book, Pertussis Chapter, May 2012, page 
33.



Aλλαγές B.pertussis

• Μικρές γενετικές αλλαγές στα αντιγόνα παθογόνου που υπάρχουν 
στα εμβόλια (pathogen adaptation)

• Αυξημένη παραγωγή τοξίνης του κοκκύτη – καταστολή τόσο της μη 
ειδικής όσο και της ειδικής ανοσίας

• Απουσία έκφρασης αντιγόνου περτακτίνης σε μερικά στελέχη

Mooi FR et al. Epidemiol Infect. 2014;142:685-694



Barkoff et al, Eurosurveillance, Feb 2019



Γιατί o κοκκύτης προβληματίζει;

• Νόσημα

• Επιδημιολογία

• Διάγνωση

• Πρόληψη



Αλλαγή στις ηλικίες που νοσούν από κοκκύτη

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ2
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Ηλικιακή 
ομάδα

Adapted from: Bégué et al. Méd Mal Infect. 1995 and Hewlett E. N Engl J Med 2005

Ηλικιακή 
ομάδα



Επιδημιολογική εικόνα του κοκκύτη
τις τελευταίες δεκαετίες  

Αναζωπύρωση του κοκκύτη

• Μεγάλη πρόκληση για τη Δημόσια Υγεία

• Πρωτοεμφανίσθηκε στις ανεπτυγμένες χώρες που χρησιμοποιούσαν ακυτταρικά
εμβόλια 

– Αυστραλία ,ΗΠΑ, ΜΒ 

• Αλλά και σε χώρες που χρησιμοποιούσαν ολοκυτταρικά εμβόλια κοκκύτη

– Αλγερία, Ιράν, Πολωνία, Ρωσία

– Λατινική Αμερική (Βραζιλία, Κολομβία, Αργεντινή, Χιλή, Ουρουγουάη )
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ISaffar MJ et al. Bordetella pertussis IgG and IgA Ab seroprevalence among 1–35 y-old Population . indian J Pediatr 2012;79(3):353-7.
Ghanaie RM et al. Sensitivity and specificity of the WHO pertussis clinical case definition. Int J Infect Dis 2010;14:e1072-5. 
tefanoff P et al. Incidence of pertussis in patients of general practitioners in Poland. Epidemiol Infect 2014;142:714-23.

/







Κρούσματα κοκκύτη σε Ευρώπη





Ετήσια επίπτωση κοκκύτη στην Ελλάδα



Επίπτωση ανά ηλικιακή ομάδα
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Γιατί o κοκκύτης προβληματίζει; 

• Νόσημα

• Επιδημιολογία

• Διάγνωση

• Πρόληψη



Αυξημένη επίπτωση κοκκύτη λόγω 
καλύτερης διάγνωσης?

➢Αυξημένη ευαισθητοποίηση απέναντι στη νόσο

➢Αυξημένη αναφορά και καταγραφή περιστατικών 

➢Χρήση πιο ευαίσθητων διαγνωστικών εργαλείων



Διαγνωστικά εργαλεία

• Καλλιέργεια ρινοφαρυγγικών εκκριμάτων 
- χρήση στυλεού με Dacron ή αλγινικό ασβέστιο 

• PCR
- ταχύτερη και περισσότερο ευαίσθητη από την καλλιέργεια
- επηρεάζεται λιγότερο από τη χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής 

• Άμεσος ανοσοφθορισμός (DFA) σε επίχρισμα ρινοφαρυγγικών εκκριμάτων
- στερείται ευαισθησίας και ειδικότητας (θετικοποιείται σε B.parapertussis, B.bronchioseptica) 

• Ορολογικές αντιδράσεις (IgG ,IgA έναντι PT και FHA της κατά την οξεία φάση  και  ανάρρωση)
- να συνοδεύεται με λήψη καλλιέργειας για επιβεβαίωση 
- χρήσιμη σε εφήβους και ενήλικες που εξετάζονται αργά στην πορεία της νόσου τους, όταν τόσο η
καλλιέργεια όσο και η PCR μπορεί να είναι αρνητικές
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Eμβόλια εναντίον του κοκκύτη



Σκοπός εμβολιασμού έναντι κοκκύτη

• WHO: κύριος σκοπός του εμβολιασμού είναι να μειώσει τον κίνδυνο των 
σοβαρών επιπλοκών σε νεογνά και βρέφη (εξαιτίας υψηλής νοσηρότητας 
και θνητότητας  στις ομάδες αυτές)
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“ Disease-related mortality in the first year of life can be significantly reduced 
using a primary series of either wP or aP vaccination” 

1- Bisgard KM, Rhodes P, Connelly BL, et al. Pertussis vaccine effectiveness among children 6 to 59 months of age in the United States, 1998-2001. Pediatrics 2005;116:e285-94.
2- Klein KP, Bartlett J, Fireman B, et al. Comparative Effectiveness of Acellular Versus Whole-Cell Pertussis Vaccines in Teenagers. Pediatrics 2013; 10.1542/peds.2012-3836
3- Witt MA, Arias L, Katz PH, et al. Reduced Risk of Pertussis Among Persons Ever Vaccinated With Whole Cell Pertussis Vaccine Compared to Recipients of Acellular Pertussis Vaccines in a Large US Cohort. Clinical Infectious Diseases 2013; 56(9):1248–54



Εμβόλια κατά του κοκκύτη

• Oλοκυτταρικό εμβόλιο: AE!!!

• Σήμερα: Aκυτταρικό εμβόλιο
• Τοξίνη κοκκύτη (pertussis toxin, PT)
• Νηματοειδή αιμοσυγκολλητίνη (Filamentous hemagglutinin, FHA)
• Περτακτίνη (Pertactin)
• Fimbriae 2 and 3

• Ακυτταρικό εμβόλιο
➢ Προστασία απο σοβαρή λοίμωξη
➢ ΑΛΛΑ: αποικισμός & μετάδοση λοίμωξης
➢ Συγκρίσιμοι τίτλοι Abs με ολοκυτταρικό 
➢ ΑΛΛΑ: ασθενέστερη Τ-κυτταρική ανοσία

( Merkel T et al, PNAS 2014)



Κρούσματα και εμβολιαστική κατάσταση





Εμβολιασμός και εμφάνιση κοκκύτη

• ΗΠΑ, 2012: > 48 000 περιστατικά κοκκύτη, και σε εμβολιασμένα άτομα 

• 2010 – 2012: Δεδομένα επιτήρησης συλλέχθηκαν από γιατρούς και ασθενείς και 
από κέντρα καταγραφής εμβολιασμών  και αξιολογήθηκε ο αριθμός των δόσεων 
εμβολίων ατόμων ≥3 μηνών και εμφάνιση συμπτωμάτων νόσου και επιπλοκών

• 9801 ασθενείς ≥3 μηνών, 77.6% εμβολιασμένοι 

• 60% μείωση σοβαρής νόσου σε παιδιά 7 μηνών – 6 ετών

• 30% μείωση του εμετού μετά από βήχα σε άτομα 19 μηνών – 64 έτη

• Παρά την πτώση της ανοσίας από ακυτταρικά εμβόλια κοκκύτη, η 
εμφάνιση νόσου σε εμβολιασμένα άτομα είναι λιγότερο σοβαρή σε σχέση 
με τα μη εμβολιασμένα άτομα

Mc Namara et al, CID 2017



JAMA Pediatr. April 2016



JAMA Pediatr. Published online March 28, 2016



Διάρκεια ανοσίας έναντι του κοκκύτη
μετά νόσο ή εμβολιασμό

Von Konig. The Lancet Inf Dis. 2002.

Διάρκεια Βιβλιογραφική αναφορά

Φυσική λοίμωξη 15 χρόνια Wirsing von König et al. 
Lancet. 1995

Ολοκυτταρικό εμβόλιο
• Ηνωμένο Βασίλειο
• Φινλανδία
• Γερμανία
• Γαλλία

6 χρόνια
6 χρόνια
>6 χρόνια
8 χρόνια

Jenkinson. BMJ. 1988
He et al. J Infect Dis. 1994
Lugauer et al. Eur J Pediatr. 2002
Grimprel et al. Clin Diagn Lab 
Immunol. 1996

Ακυτταρικό εμβόλιο
• Ιταλία
• Γερμανία
• Γαλλία

6 χρόνια
>6 χρόνια
>4 χρόνια

Salmaso S et al. Pediatrics. 2001
Lugauer et al. Eur J Pediatr. 2002
Guiso et al. 40th ICAAC. 2000
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Γιατί ο κοκκύτης προβληματίζει;
To sum up...



Εμβολιασμός κατά την 
παιδική ηλικία και μετά…



Ποιούς πρέπει να εμβολιάσουμε;

– Παιδιά και εφήβους

– Έγκυες 

– Ενήλικες



Εμβολιασμός στην παιδική 
ηλικία



Στρατηγική  εμβολιασμού στα παιδιά
WHO position paper August 2015

Πρωταρχική σειρά Αναμνηστικός εμβολιασμός 

Πότε 1O έτος 2nd έτος Έναρξη σχολείου 

Πώς 
3 δόσεις wP

1st αναμνηστική 2nd αναμνηστική
2 ή 3 δόσεις aP
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Και οι 2 αναμνηστικές δόσεις τόσο στον 2ο χρόνο και στη σχολική έναρξη 
είναι απαραίτητες  τόσο για τα aP όσο και για τα wPεμβόλια .

http://www.who.int/wer/2015/wer9035.pdf?ua=1

http://www.who.int/wer/2015/wer9035.pdf?ua=1


Εμβόλια κατά του κοκκύτη
WHO position paper August 2015

http://www.who.int/wer/2015/wer9035.pdf?ua=1
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▪ Συστήνεται  ο εμβολιασμός όλων των παιδιών κατά του κοκκύτη και κάθε 
χώρα πρέπει να πετύχει τον ορθό εμβολιασμό

▪ Έναρξη σε βρέφη ≥6 εβδ και όχι αργότερα από 8 εβδ

▪ Στόχος η διατήρηση υψηλών επιπέδων κάλυψης (≥90%) με τουλάχιστον 3 
δόσεις πρωταρχικού εμβολιασμού που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα προστασίας 
των παιδιών <5 ετών .

▪ Απαραίτητος  ο αναμνηστικός εμβολιασμός 

▪ Κάθε μείωση εμβολιαστικής κάλυψης οδηγεί σε αύξηση περιστατικών 
κοκκύτη

http://www.who.int/wer/2015/wer9035.pdf?ua=1


Εξαδύναμα Εμβόλια 

Orsi et al, J Prev Med Hyg 2018





Στρατηγική  εμβολιασμού μέχρι 
πρότινος 
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Principle n°1: σωστό εμβολιαστικό πρόγραμμα 

Principle n°2: Υψηλή εμβολιαστική κάλυψη του παιδικού πληθυσμού 

Principle n°3 : αναμνηστικός εμβολιασμός εφήβων 

http://www.who.int/wer/2015/wer9035.pdf?ua=1

http://www.who.int/wer/2015/wer9035.pdf?ua=1


Σύγχρονη προσέγγιση = εμβολιασμός
καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής

Κοκκύτης

Βρέφη
(Primary series)

Προσχολική ηλικία 
(Booster or catch-up)

Cocoon strategy 
(new parents/ 

grandparents/siblings)

Επιλεκτικός 
εμβολιασμός 

εργαζομένων  με 
παιδιά 

Έφηβοι 
(Booster or catch-up)

Ενήλικες 
(Universal booster or 

catch-up)

Κύηση 

(Booster or catch-up)

Forsyth K, et al. Vaccine 2007;25(14):2634–2642.
Forsyth K, et al. Clin Infect Dis 2004;39(12):1802–1809. 
Guiso N, Liese J, Plotkin S. Hum Vaccin. 2011;7(4):481–488. 
Zepp F, et al. Lancet Infect Dis. 2011;11(7):557–570.
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Εμβολιασμός Εγκύων 



Πλεονεκτήματα ανοσοποίησης με
Tdap στην κύηση 

• Ο εμβολιασμός της μητέρας στην κύηση  παρέχει έμμεση προστασία  μέσω της 
μεταφοράς μητρικών αντισωμάτων 

• Παιδιά που γεννήθηκαν από εμβολιασμένες μητέρες είχαν 4 φορές υψηλότερους 
τίτλους αντισωμάτων από τα παιδιά μητέρων που δεν είχαν

• Έγκυες γυναίκες βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το Σύστημα Υγείας , 
επιτρέποντας περισσότερες ευκαιρίες εμβολιασμού 

• Ο μητρικός εμβολιασμός στην κύηση έχει το μέγιστο πλεονέκτημα στη μείωση του 
νεογνικού κοκκύτη σε σύγκριση με στρατηγική cocooning ή αναμνηστικών δόσεων 

Τα εμβόλια Tdap ή Tdap-IPV μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κύηση διότι 
είναι ανοσογόνα, ασφαλή και αποτελεσματικά 

Gall SA, Myers J, Pichichero M.  Am J Obstet Gynecol. 2011;204: 334.e1–5.
Forsyth K, Plotkin S, Tan T, Wirsing von Konig CH. Pediatrics. 2015;135:e1475–e1482. 



Terranella A, et al. Pediatrics 2013



Ασφάλεια Tdap στην κύηση

Maternal vaccination against pertussis: a systematic review of the recent literature. Gkentzi D, et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2017.



30 χώρες συστήνουν εμβολιασμό 
με Tdap ή Tdap-IPV στην κύηση 



Συστάσεις εμβολιασμού - ACIP 

• Η ACIP συστήνει εμβολιασμό με Tdap στην κύηση ανεξάρτητα από
το ιστορικό εμβολιασμού σε κάθε κύηση για να μεγιστοποιήσει την
μητρική αντισωματική απάντηση και την παθητική μεταφορά των
αντισωμάτων στο νεογνό

• Ιδανικά στις 27 - 36 εβδομάδες κύησης

• Για γυναίκες που δεν εμβολιάζονται με Tdap ή Tdap στην κύηση
συστήνεται να εμβολιασθούν άμεσα μετά τον τοκετό

*ACIP : Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών του CDC
1. CDC, MMWR, 24 March, 2016. 2. CDC, MMWR, 15 December, 2006. 3. CDC, MMWR, 14 January, 2011.
4.http://www.cdc.gov/vaccines/recs/provisional/default.htm,last accessed 5-8-11



Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών  
2018-2019



ANTENATAL VACCINATION AGAINST INFLUENZA AND PERTUSSIS IN GREECE
M. Zorba1, D. Gkentzi2, E. Papachatzi2, M. Marangos3, A. Karatza2, G. Dimitriou2

Presented in the 36th Annual Meeting of the European Society for Pediatric  Infectious Diseases, Malmö, Sweden, May 2018

• Προοπτική μελέτη , 432 συμμετέχοντες

• Κύρια αποτελέσματα

- 73%  δε γνώριζαν  την αναγκαιότητα  εμβολιασμού και τις συστάσεις ΕΠΕ

- Μόνο το 22%  γνώριζαν για την ασφάλεια του εμβολιασμού,

- 6% είχαν εμβολιαστεί στην παρούσα κύηση

- Προγνωστικοί παράγοντες για  αποδοχή εμβολιασμού = εμπειρία από προηγούμενο εμβολιασμό, 

ενημέρωση ότι το ΕΠΕ προτείνει εμβολιασμό των εγκύων, και συστάσεις από το Μαιευτήρα

• Συμπεράσματα

- ελλιπής ενημέρωση για την αναγκαιότητα  εμβολιασμού, συστάσεις ΕΠΕ και ασφάλεια του εμβολιασμού

- πολύ χαμηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης 

- αναγκαία η ενημέρωση  των εγκύων  και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας



Eμβολιασμός εφήβων και 
ενηλίκων



Στόχοι εμβολιασμού των ενηλίκων 
εναντίον του κοκκύτη

• Μείωση της μετάδοσης νόσου στα βρέφη 

• Μείωση της επίπτωσης νόσου συνολικά μέσω της υψηλής 
εμβολιαστικής κάλυψης 

• Προστασία από σοβαρή νόσηση και επιπλοκές 

http://www.who.int/wer/2015/wer9035.pdf?ua=1



Συστάσεις ACIP για εμβόλιο Tdap

▪ Εμβολιασμός ρουτίνας στην ηλικία  11-12 ετών με Τdap για όσους εφήβους 
έχουν προηγουμένως ολοκληρώσει το βασικό σχήμα εμβολιασμού έναντι 
διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη και δεν έχουν λάβει αναμνηστική δόση 

▪ Σύσταση για εμβολιασμό εφήβων 13-18 ετών που δεν έχουν λάβει 
αναμνηστική δόση Td ενηλίκων ή έχουν παρέλθει 5 χρόνια από αυτήν

▪ Σύσταση για εμβολιασμό παιδιών 7-10 ετών που δεν έχουν λάβει 
ολοκληρωμένο εμβολιαστικό σχήμα με τα παιδιατρικά εμβόλια

▪ Στους ενήλικες που έχουν ολοκληρώσει το βασικό εμβολιασμό, το Τdap 
πρέπει να αντικαταστήσει μία δόση Τd ενηλίκων στο προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα (10 χρόνια μετά την τελευταία δόση Td ενηλίκων)

1. CDC, MMWR, 24 March, 2016. 2. CDC, MMWR, 15 December, 2006. 3. CDC, MMWR, 14 January, 2011.
4.http://www.cdc.gov/vaccines/recs/provisional/default.htm,last accessed 5-8-11



Συστάσεις ACIP για εμβόλιο Tdap
Aντικατάσταση Td 

• Μία δόση Tdap πρέπει να δίνεται σε ενήλικες κάθε ηλικίας (ακόμη και 
πάνω από 65 ετών ) που δεν έχουν λάβει Tdap στο παρελθόν, που είναι 
Επαγγελματίας Υγείας, ή που θα έχουν στο άμεσο μέλλον στενή επαφή με 
άτομο <12 μηνών. 

• Μία δόση του Tdap μπορεί να δοθεί σε αντικατάσταση του Td σε κάθε 
άτομο > 65 ετών που δεν έλαβε Tdap στο παρελθόν 

1. CDC, MMWR, 24 March, 2016. 2. CDC, MMWR, 15 December, 2006. 3. CDC, MMWR, 14 January, 2011.
4.http://www.cdc.gov/vaccines/recs/provisional/default.htm,last accessed 5-8-11| 54



✓ Xορήγηση Tdap, ελάχιστο μεσοδιάστημα μηνός από Td, σε ενήλικες που προηγουμένως 

έχουν ολοκληρώσει το βασικό εμβολιασμό, και ανήκουν σε ειδικές ομάδες (τουλάχιστον 2 

εβδομάδες πριν την επαφή με τα βρέφη)

- Οικογενειακό περιβάλλον βρεφών <12 μηνών (και άτομα>65 ετών)

- Επαγγελματίες υγείας που έρχονται σε επαφή με βρέφη

- Προσωπικό βρεφονηπιακών σταθμών

- Έγκυες

1. CDC, MMWR, 24 March, 2016. 2. CDC, MMWR, 15 December, 2006. 3. CDC, MMWR, 14 January, 2011.
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Συστάσεις ACIP για εμβόλιο Tdap –
Cocoon Strategy



ΕΠΕ Παιδιών & Εφήβων 2017 - Tdap
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ΕΠΕ Ενηλίκων 2018 - 2019 Tdap

• Άτομα ηλικίας ≥11 ετών που δεν έχουν εμβολιασθεί με Tdap ή είναι 
άγνωστο το ιστορικό εμβολιασμού, θα πρέπει να εμβολιάζονται με 
μια δόση Tdap και ακολούθως με Td κάθε 10 χρόνια. 

• Το Tdap μπορεί να χορηγηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα 
που έχει μεσολαβήσει από προηγούμενο εμβολιασμό με Td. 

• Ενήλικες με άγνωστο ή ελλιπή εμβολιασμό με 3-δόσεις εμβολίου 
(0,1,6) που περιείχε τοξοειδές τετάνου και διφθερίτιδας, πρέπει να 
αρχίζουν ή να συμπληρώνουν με μία δόση Tdap. 
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• 1330 ενήλικες ηλικίας 18 έως <65 ετών που έλαβαν Tdap (n = 1002) ή Td 

(n = 328) 8 - 12 έτη μετά από 1 αρχική δόση Tdap

• Aσφάλεια της επαναληπτικής χορήγησης για καταγραφή ανεπιθύμητων 

ενεργειών μέχρι και 6 μήνες μετά τη χορήγηση

• Aνοσογονικότητα έναντι των επιμέρους αντιγόνων  πριν και 1 μήνα μετά 

τον εμβολιασμό 



Αποτελέσματα
Tdap αναμνηστικές δόσεις στους ενήλικες 

✓ Ισχυρή αντισωματική απάντηση έναντι κάθε αντιγόνου του κοκκύτη στην ομάδα του 

εμβολιασμού με Tdap, με σημαντικούς γεωμετρικούς αντισωματικούς τίτλους μετά 

τον εμβολιασμό

✓ Οι αντισωματικές απαντήσεις ήταν παρόμοιες και τα επίπεδα οροπροστασίας

έναντι τετάνου και διφθερίτιδας ήταν >99% και στις 2 ομάδες 

✓ Η επαναληπτική δόση του εμβολίου Tdap σε ενήλικες 10 χρόνια περίπου μετά από 

μία αρχική δόση με εμβόλιο Tdap ήταν καλά ανεκτή

✓ Αυτά τα δεδομένα μπορούν να στηρίξουν  τον εμβολιασμό με Tdap ως 

αναμνηστικές δόσεις στους ενήλικες 

Halperin et al, Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society, Jan 2018



Εμβολιαστική κάλυψη στη χώρα μας

Panagiotopoulos, National School of Public Health 2013 
Pavlopoulou, et al BMC Public Health 2013 
Sakou I, et al. Eur J Pediatr 2011 
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Εμβόλια Tdap-IPV 

• Ισχύουν οι ίδιες συστάσεις όπως και για Tdap

- 1μήνα μετά από Τd-IPV

- έγκυες

• Δεν γίνεται άλλη δόση (δηλ θεωρείται έγκυρη) εάν χορηγηθεί

- DTaP-IPV σε παιδιά >7 ετών

- Tdap-IPV σε παιδιά < 7 ετών

ΑCIP  2013,  Beytot J et al Vaccines 2009 



✓ Ο κοκκύτης είναι ιδιαιτέρως μεταδοτική ασθένεια του ανώτερου
αναπνευστικού συστήματος με υψηλή επιβάρυνση στα βρέφη

✓ Ο εμβολιασμός με υψηλή κάλυψη είναι αποτελεσματικός στα παιδιά

✓ Ο συστηματικός αναμνηστικός εμβολιασμός και σε άλλες ηλικιακές
ομάδες είναι αναγκαίος προκειμένου να ξεπεραστεί η μείωση της
ανοσίας και η μετάδοση στα βρέφη

✓ Σύγχρονη προσέγγιση = εμβολιασμός καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής

Συμπερασματικά για τον εμβολιασμό 
κατά του κοκκύτη



Ευχαριστώ!


