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1) Ένα νέο εµβόλιο γρίπης για τα παιδιά

Ένα αδρανοποιηµένο τετραδύναµο εµβόλιο, το
οποίο περιλαµβάνει δύο διαφορετικούς ιούς γρί-
πης Β, φάνηκε σε µελέτη από πολλές χώρες να
είναι αποτελεσµατικό στην παιδική ηλικία

Τα παιδιά, όπως είναι γνωστό, έχουν αυξηµένο
κίνδυνο προσβολής από γρίπη, αλλά και εµφά-
νιση επιπλοκών από τη λοίµωξη. Εποµένως η έν-
ταξή τους σε µελέτες αποτελεσµατικότητας
νέων εµβολίων είναι πολύ σηµαντική.

Στην παρούσα µελέτη γίνεται αξιολόγηση
ενός νέου αδρανοποιηµένου τετραδύναµου εµ-
βολίου έναντι της γρίπης [quadrivalent influenza
vaccine (QIV)] σε παιδιά ηλικίας 3-8 ετών. Η συγ-
κεκριµένη κλινική µελέτη ήταν φάσης ΙΙΙ και
πραγµατοποιείθηκε σε διάφορες χώρες µε έξο-
δα της κατασκευάστριας εταιρείας.

Στη µελέτη συµπεριλήφθησαν περίπου 5200
παιδιά, τα οποία χωρίστηκαν τυχαία και έλαβαν
είτε το QIV, το οποίο περιελάµβανε τα στελέχη
ιών γρίπης A/California/7/2009 (H1N1), A/Victo-
ria/210/2009 (H3N2), B/Brisbane/60/2008 (Victo-
ria) και B/Florida/4/2006 (Yamagata), είτε έλαβαν
ως οµάδα ελέγχου εµβόλιο έναντι του ιού της
ηπατίτιδας Α (2584 παιδιά σε κάθε οµάδα). Πρώ-
τος στόχος της µελέτης ήταν η επιβεβαίωση µε
PCR της λοίµωξης µε ιό γρίπης Α ή Β, ενώ δεύ-
τερος στόχος ήταν η επιβεβαίωση µε PCR και
κυτταροκαλλιέργεια µέτριας ή σοβαρής λοίµω-
ξης από ιό γρίπης που, είτε ήταν όµοιος αντιγο-

νικά µε κάποιον από αυτούς που συµπεριλαµβά-
νονταν στο εµβόλιο, είτε οφειλόταν σε οποιοδή-
ποτε από τα εποχικά στελέχη γρίπης.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, 62 παιδιά από
τη οµάδα που έλαβε QIV (2.40%) και 148 από την
οµάδα ελέγχου (5.73%) παρουσίασαν PCR–επι-
βεβαιωµένη λοίµωξη. Η συνολική αποτελεσµατι-
κότητα του QIV υπολογίστηκε σε 59.3% για τα
PCR-επιβεβαιωµένα περιστατικά γρίπης οποιασ-
δήποτε σοβαρότητας και 59.1% για τα επιβεβαι-
ωµένα µε κυτταροκαλλιέργεια περιστατικά. Σχε-
τικά µε τη σοβαρότητα της λοίµωξης από ιό της
γρίπης, η προσβολή ήταν 0.62% (16 περιστατικά)
στην οµάδα που έλαβε το QIV και 2.36% (61 πε-
ριστατικά) στην οµάδα ελέγχου, γεγονός που
δείχνει αποτελεσµατικότητα του εµβολίου για τα
µέτρια ή σοβαρά PCR-επιβεβαιωµένα περιστα-
τικά γρίπης 74.2%. Το εµβόλιο ήταν ανοσογόνο
και για τα τέσσερα στελέχη που περιελάµβανε.
Πόνος στο σηµείο της ένεσης ήταν πιο έντονος
στην οµάδα που έλαβε το QIV σε σχέση µε την
οµάδα ελέγχου (47.7% vs. 34.8%), όπως και οι
σοβαρές ανεπιθύµητες παρενέργειες από τον
εµβολιασµό (1.4% vs. 0.9%).

Jain VK et al. Vaccine for prevention of mild and
moderate-to-severe influenza in children. N Engl
J Med 2013 Dec 11; [e-pub ahead of print].
(http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1215817)
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2) Ποια τα αίτια πρωτίτιδας;

3) Oseltamivir: µπορεί να δοθεί για θεραπεία γρίπης ακόµη
και 48 ώρες από την έναρξη των συµπτωµάτων

ΣΣχχόόλλιιοο:: Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του εµβολίου έναντι της γρίπης, ειδικά όσο αφορά
τα µικρά παιδιά. Το νέο υπό µελέτη τετραδύναµο εµβόλιο έναντι της γρίπης QIV φάνηκε να
είναι αποτελεσµατικό (από ~59% έως 73%, ανάλογα µε αν αφορούσε µόνο εργαστηριακά
επιβεβαιωµένα περιστατικά ή και τη σοβαρότητα της λοίµωξης από τον ιό). Εκτός του κινδύ-
νου για σοβαρή λοίµωξη, τα µικρά παιδιά αποτελούν δείκτη προσβολής των ερχόµενων σε
επαφή µε αυτά, καθώς και της κοινωνίας. Έλεγχος της γρίπης στα παιδιά θα έχει σαν απο-
τέλεσµα µείωση του ποσοστού εµφάνισης της λοίµωξης σε ολόκληρο τον πληθυσµό.

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι  και άλλοι ιοί, εκτός του ιού της παρωτίτιδα, παί-
ζουν αιτιολογικό ρόλο στη λοίµωξη. Αν και έλεγχος για τον συγκεκριµένο ιό πρέπει να γίνεται σε όλα
τα περιστατικά παρωτίτιδας, ανίχνευση και άλλων ιών µπορεί επίσης να αποδειχτεί αποτελεσµατική.
Σηµαντικό ρόλο στην υποψία άλλων ιών, εκτός του ιού της παρωτίτιδας, παίζει η ηλικία, το εµβολια-
στικό ιστορικό, καθώς και η ύπαρξη αντισωµάτων 

Larry M. Baddour, MD
�στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, December 16, 2013
(http://www.jwatch.org/na33056/2013/12/16/novel-influenza-vaccine-children#sthash.qThlSZBC.dpuf)

Deborah Lehman, MD
�στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, December 13, 2013.
(http://www.jwatch.org/na32376/2013/12/13/what-causes-parotitis#sthash.FWkc4TNi.dpuf)

Οι ιοί Epstein-Barr virus και  human herpes virus 6
ήταν από τους συχνότερα αποµονούµενους ιούς
σε περιστατικά παρωτίτιδας

Όπως είναι γνωστό ο ιός της παρωτίτιδας είναι
το πιο συχνό αίτιο ιογενούς παρωτίτιδας. Όµως
παρά τον εµβολιασµό, γεγονός που έχει µειώσει
σηµαντικά τα περιστατικά παρωτίτιδας στις
ΗΠΑ, συµβαίνουν κάποια σποραδικά κρούσµατα,
των οποίων η εύρεση του αιτίου τους είναι όχι
µόνο ακριβή, αλλά και χρονοβόρα.  Ως αποτέλε-
σµα, επιδηµίες παρωτίτιδας αποδίδονται σε ιό
της παρωτίτιδας, χωρίς µελέτη του αιτίου τους
και οριστική µικροβιολογική διάγνωση. Στην πα-
ρούσα µελέτη έγινε πλήρης ιολογικός έλεγχος
101 δειγµάτων (ορός, στοµατικά και οροφαρυγ-
γικά επιχρίσµατα) σποραδικών κρουσµάτων πα-
ρωτίτιδας σε παιδιά και ενήλικες (ηλικίες από 4
µηνών έως 76 ετών) σε οκτώ πολιτείες των ΗΠΑ
το διάστηµα 2009-2011. Ο έλεγχος περιελάµ-
βανε συλλογή επιδηµιολογικών πληροφοριών,
εφαρµογή µοριακών τεχνικών για τον έλεγχο
ενός panel ιών, καθώς και ανίχνευση IgM αντι-
σωµάτων έναντι του ιού της πρωτίτιδας. 

Η ανίχνευση µε real-time PCR περιελάµβανε
11 διαφορετικούς ιούς: παρωτίτιδας, human her-
pes virus (HHV) 6A και 6B, Epstein-Barr virus
(EBV), εντεροϊούς, paraecho-ιούς, αδενοϊούς,

ανθρώπινους ιούς παραγρίπης (parainfluenza
viruses, HPIV, 1-3) και ανθρώπινο boca-ιό. Ιοί ανι-
χνεύθηκαν σε 38 δείγµατα (42%), ενώ κανένα
δείγµα δε βρέθηκε θετικό µε περισσότερους του
ενός ιού. Τα περισσότερα θετικά δείγµατα προ-
έρχονταν από νεότερης ηλικίας ασθενείς (διά-
µεση τιµή 17 vs. 22 έτη), χωρίς όµως να παρα-
τηρηθεί διαφορά σχετικά µε το φύλο ή το εµβο-
λιαστικό profil. Ο EBV ήταν ο συχνότερα αποµω-
νούµενος ιός (23%), ακολουθούµενος από τον
HHV-6B (10%), HPIV (4%), και τον ανθρώπινο
boca-ιό (1%). ∆εν βρέθηκε εποχική κατανοµή,
ούτε συσχέτιση µε το χρόνο συλλογής του δείγ-
µατος, σε σχέση µε την έναρξη των συµπτωµά-
των. Οι υπόλοιποι ιοί, συµπεριλαµβανοµένου του
ιού της παρωτίτιδας δεν αποµονώθηκαν Από τα
70 δείγµατα ορών που ελέγχθηκαν για αντισώ-
µατα έναντι του ιού της παρωτίτιδας, 12 (17%)
βρέθηκαν θετικά, ενώ τα µισά από αυτά προέρ-
χονταν από ασθενείς στους οποίους ανιχνεύθη-
καν και άλλοι ιοί.. Συνολικά, 62% των ασθενών
είχαν λάβει δύο δόσεις εµβολίου έναντι του ιού
της παρωτίτιδας.

Barskey AE et al. Viruses detected among spo-
radic cases of parotitis, United States, 2009–2011.
J Infect Dis 2013 Dec; 208:1979.

Η χορήγηση oseltamivir µείωσε τη διάρκεια των
συµπτωµάτων και το ιικό φορτίο σε ασθενείς από
το Bangladesh που άρχισαν τη θεραπεία έως και
5 ηµέρες από την έναρξη των συµπτωµάτων 

Όπως είναι γνωστό το αντιικό οseltamivir µειώνει
τη διάρκεια των συµπτωµάτων γρίπης, αλλά και
το ιικό φορτίο, αν χορηγηθεί µέσα σε 48 ώρες
από την έναρξη των συµπτωµάτων (JW Infect Dis
Jul 1 2000). 

Στην παρούσα µελέτη χορηγήθηκε οseltami-
vir σε 1163 κατοίκους αστικών περιοχών του
Bangladesh (ελάχιστη ηλικία: 1 έτος, 51% <5
ετών) µε συµπτώµατα γρίπης διάρκειας  ≤5 ηµε-
ρών και στους οποίους η διάγνωση τέθηκε µε
γρήγορο test για τη γρίπη σε ρινικό δείγµα. Η µε-
λέτη διήρκησε από το Μάιο 2008 έως το ∆εκέµ-
βριο 2010. Οι συµµετέχοντες στη µελέτη επιλέγ-
θηκαν τυχαία, είτε να πάρουν oseltamivir (δωρεά
από τον κατασκευαστή) ή placebo δύο φορές
ηµερησίως για 5 ηµέρες. Οι ασθενείς διαχωρί-
στηκαν σε δύο οµάδες: αυτοί µε διάρκεια συµ-
πτωµάτων <48 ώρες (67%) και αυτοί µε διάρκεια
συµπτωµάτων ≥48 ωρών (33%).  ∆είγµατα πάρ-
θηκαν στην αρχή της µελέτης και τις ηµέρες 2, 4
και 7.

Συνολικά η µέση διάρκεια των συµπτωµάτων
µετά τη χορήγηση της θεραπείας, πραγµατικής
ή εικονικής, ήταν µικρότερη στην οµάδα που
έλαβε oseltamivir, σε σχέση µε την οµάδα ελέγ-
χου (3 vs. 4 ηµέρες). Μεταξύ των ασθενών µε
διάρκεια συµπτωµάτων πριν την έναρξη αγωγής

≥48 ωρών, η χορήγηση oseltamivir ελάττωσε
στατιστικά σηµαντικά σε σχέση µε το placebo
την αποµόνωση του ιού τις ηµέρες 2 και 4, αλλά
όχι την ηµέρα 7. Αντίθετα, στην οµάδα ασθενών
µε έναρξη της αγωγής εντός 48 ωρών από την
έναρξη των συµπτωµάτων, το oseltamivir µείωσε
στατιστικά σηµαντικά το ιικό φορτίο στον έλεγχο
όλων των ηµερών.

Συνολικά 124 ασθενείς µε γρίπη βρέθηκαν
θετικοί για ιό γρίπης A H1N1 (ιός γρίπης A H1N1
βρέθηκε σε 11% όλων των δειγµάτων). Ο ιός των
ασθενών αυτών παρουσίαζε ενδογενώς αντοχή
στο oseltamivir. Αντοχή στο  oseltamivir παρατη-
ρήθηκε σε ποσοστό <1% µετά τη λήψη του φαρ-
µάκου. ∆εν αναφέρθηκαν σοβαρές παρενέργει-
ες από τη χορήγηση του oseltamivir, εκτός από
έµετο που εµφανίστηκε στατιστικά σηµαντικό-
τερα σε όσους έλαβαν το αντιιικό, σε σχέση µε
όσους πήραν placebo (5.9% vs. 3.2%).
Fry AM et al. Efficacy of oseltamivir treatment
started within 5 days of symptom onset to reduce
influenza illness duration and virus shedding in
an urban setting in Bangladesh: A randomised
placebo-controlled trial. Lancet Infect Dis 2013
Nov 22; [e-pub ahead of print]. 
(http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(13)70267-6)

Ison MG.Optimum timing of oseltamivir: Lessons
from Bangladesh. Lancet Infect Dis 2013 Nov 22;
[e-pub ahead of print].
(http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(13)70287-
1)
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�ΣΣχχόόλλιιοο:: Η παραπάνω µελέτη δείχνει την αξία χορήγησης oseltamivir, ακόµη και αν αυτό δοθεί ≥48
ώρες από την έναρξη των συµπτωµάτων γρίπης. Λίγες µελέτες αποτελεσµατικότητας αντιιι-
κής αγωγής για γρίπη έχουν γίνει σε πληθυσµούς µε χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο,
όπως αυτό του Bangladesh, στους οποίους, όπως αναφέρεται σε σηµείωση του εκδότη, οι
συνθήκες κακής διατροφής ή η ύπαρξη άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων που σχετίζον-
ται µε νοσηρότητα µπορεί να έχουν επίδραση στην περισσότερο σοβαρή εκδήλωση της λοί-
µωξης από ιό της γρίπης. Οι συγγραφείς του άρθρου επισηµαίνουν ότι η χρήση γρήγορου
test για τη διάγνωση της γρίπης µπορεί να οδήγησε στην επιλογή ασθενών µε υψηλότερο
ιικό φορτίο. 

Mary E. Wilson, MD
�στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, December 13, 2013.
(http://www.jwatch.org/na33044/2013/12/13/oseltamivir-influenza-even-after-48-hours-symptoms#sthash.cwnPHzrN.dpuf)

Neil M. Ampel, MD
�στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, December 12, 2013
(http://www.jwatch.org/na33121/2013/12/12/pcr-results-not-often-positive-culture-negative-bone-

and#sthash.Z24XNyw8.dpuf)

Richard T. Ellison III, MD
στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, December 12,

2013 (http://www.jwatch.org/na33045/2013/12/12/limits-pertussis-vaccine#sthash.oHWk5NZl.dpuf)

4) Τα αποτελέσµατα της PCR είναι σπάνια θετικά 
σε καλλιέργεια-αρνητικά δείγµατα από οστά και αρθρώσεις

Μεταξύ καλλιέργεια-αρνητικών δειγµάτων από
οστεο-αρθρικές λοιµώξεις, οι µοριακές τεχνικές
(PCR) έδωσαν θετικό αποτέλεσµα σε µόλις 9%, ενώ
οι συχνότερα ανιχνευόµενοι µικροοργανισµοί ήταν
σταφυλόκοκκοι, στρεπτόκοκκοι και αναερόβια

Η ανίχνευση του παθογόνου αιτίου λοιµώξεων
οστών και αρθρώσεων είναι δύσκολη, ιδίως αν
έχει προηγηθεί χορήγηση αντιβιοτικών ή αν εµ-
πλέκονται διατροφικά απαιτητικοί µικροοργανι-
σµοί, µε αποτέλεσµα οι καλλιέργειες τέτοιων
δειγµάτων να είναι αρνητικές. Η αλυσιδωτή αν-
τίδραση πολυµεράσης (PCR), ακολουθούµενη
από αλληλούχηση του προϊόντος πολλαπλασια-
σµού (sequencing), έχει συµβάλει στην ανί-
χνευση κάποιων υπεύθυνων µικροοργανισµών
σε αυτές τις δύσκολες λοιµώξεις.

Στην παρούσα µελέτη από τη Γαλλία, οι ερευ-
νητές αξιολόγησαν την ακρίβεια µιας 16S ribo-
somal DNA PCR σε δείγµατα οστών και αρθρώ-
σεων που είχαν συλλεγεί προοπτικά από 2308
ασθενείς µε υποψία οστεο-αρθρικής λοίµωξης,
το διάστηµα Νοέµβριο 2007 έως Οκτώβριο 2009.

Όλα τα δείγµατα καλλιεργήθηκαν και ακολού-
θησε 16S rDNA PCR την 6η ηµέρα, εάν η καλ-
λιέργεια ήταν αρνητική.  

Η καλλιέργεια έδωσε θετικό αποτέλεσµα σε
741 ασθενείς (32%) και αρνητικό σε 1567 ασθε-
νείς (68%). Μεταξύ αυτών µε αρνητικό στην καλ-
λιέργεια αποτέλεσµα, η PCR ήταν επίσης αρνη-
τική σε 1496 ασθενείς (91%) και θετική σε 141
(9%). Μη απαιτητικά βακτήρια ανιχνεύθηκαν µε
την PCR σε 106 περιστατικά (75%), 64 (60%) από
τους οποίους δεν είχαν λάβει προηγουµένως αν-
τιβιοτικά. Σε 88 από τους ασθενείς µε θετική
PCR (83%) ανιχνεύθηκε σταφυλόκοκκοι (S. au-
reus σε 32.7%).  ή στρεπτόκοκκοι. Απαιτητικά µι-
κρόβια ανιχνεύθηκαν σε 35 από τα θετικά PCR
δείγµατα (25%), και συγκεκριµένα σε 14 δειγ-
µατα ανιχνεύθηκαν αναερόβια και σε 11 Kingella
kingae.

Levy PY et al. Systematic PCR detection in culture-
negative osteoarticular infections. Am J Med 2013
Dec; 126:e25.
(http://dx.doi.org/10.1016/j.amjmed.2013.04.027)

Μελέτη σε πειραµατόζωα έδειξε ότι το ακυττα-
ρικό εµβόλιο έναντι του κοκκύτη προφυλάσσει
από τη λοίµωξη, αλλά όχι από τον αποικισµό και
τη µετάδοση της λοίµωξης. 

Στις ΗΠΑ παρουσιάζονται περιπτώσεις κοκκύτη,
παρά τα υψηλά ποσοστά εµβολιαστικής κάλυ-
ψης του πληθυσµού. Τη δεκαετία του 1990 το
ακυτταρικό εµβόλιο (acellular pertussis, aP) αν-
τικατέστησε το ολοκυτταρικό (whole-cell pertus-
sis, wP), λόγω της τοξικότητας του τελευταίου.
Για να διαπιστωθεί αν η αύξηση περιστατικών
κοκκύτη είναι αποτέλεσµα της τυχόν µικρότερης
αποτελεσµατικότητας του aP εµβολίου, ερευνη-
τές από το FDA σύγκριναν νεογνά µπαµπουίνους
που είχαν εµβολιαστεί για κοκκύτη, είτε µε το aP
εµβόλιο, είτε µε το wP (σε ηλικία 2, 4 και 6
µηνών), µε µη εµβολιασµένα ζώα, καθώς και µε
ζώα που είχαν αποκτήσει φυσική ανοσία λόγω
προηγούµενης νόσησης. Κάθε οµάδα συµπερι-
λάµβανε 3-4 πειραµατόζωα.

Ανεµβολίαστα ζώα ηλικίας 7 µηνών ερχόµενα
σε επαφή µε τη Bordetella pertussis παρουσία-
σαν υψηλού βαθµού αποικισµό, ο οποίος διήρ-
κεσε για διάστηµα 30 ηµερών, ενώ παράλληλα
παρουσίασαν λευκοκυττάρωση. Αντίθετα, κα-
νένα από τα εµβολιασµένα ζώα, οποιοδήποτε και
αν ήταν το είδος του εµβολίου που είχε λάβει,
καθώς και όσα είχαν φυσική ανοσία δεν παρου-

σίασαν σηµάδια λοίµωξης, καθώς και λευκοκυτ-
τάρωση. Η B. pertussis δεν αποίκισε πειραµατό-
ζωα που είχαν αναρρώσει, αλλά αποίκισε όσα
είχαν εµβολιαστεί µε το wP εµβόλιο (µέση διάρ-
κεια αποικισµού 18 ηµέρες), καθώς και µε το aP
εµβόλιο (µέση διάρκεια αποικισµού 35 ηµέρες).

Τα πειραµατόζωα που είχαν εµβολιαστεί µε
το aP εµβόλιο και αποικίστηκαν µε B. pertussis
µπορούσαν να µεταδώσουν τη λοίµωξη σε ζώα
που δεν είχαν έρθει σε επαφή µε το βακτήριο. Οι
τίτλοι αντισωµάτων έναντι των 4 αντιγόνων του
aP εµβολίου ήταν ανάλογοι αυτών µετά από φυ-
σική νόσηση, καθώς και αυτών που είχαν εµβο-
λιαστεί µε το wP εµβόλιο. Εντούτοις, τα ζώα µε
φυσική ανοσία, καθώς και αυτά που είχαν εµβο-
λιαστεί µε το wP εµβόλιο παρουσίασαν διαφορά
στην Τ-κυτταρική ανοσιακή απάντηση. Συγκεκρι-
µένα παρουσίαζαν µια ισχυρή B. pertussis-ειδική
Τ-βοηθητικών 17 (Th 17) και Th 1 κυττάρων µνή-
µης ανοσιακή απάντηση, ενώ οι λήπτες aP εµ-
βολίου παρουσίαζαν Th 1/Th 2 ανοσιακή απάν-
τηση. 

Warfel JM et al. Acellular pertussis vaccines pro-
tect against disease but fail to prevent infection
and transmission in a nonhuman primate model.
Proc Natl Acad Sci U S A 2013 Nov 25; [e-pub
ahead of print].
(http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1314688110)

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Το ποσοστό των καλλιέργεια-αρνητικών δειγµάτων στη συγκεκριµένη µελέτη φαίνεται µικρό.
Όµως το πιο σηµαντικό είναι το χαµηλό ποσοστό (~10%) των PCR-θετικών στο σύνολο των καλλιέρ-
γεια-αρνητικών δειγµάτων. Βέβαια η µοριακή µπόρεσε να ταυτοποιήσει τον υπεύθυνο µικροοργανι-
σµό, που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν σταφυλόκοκκοι, στρεπτόκοκκοι και αναερόβια

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Τα επιτυχηµένα εµβόλια είναι γνωστό ότι όχι µόνο προστατεύουν τους λήπτες τους, αλλά πα-
ράλληλα µε την ανοσία αγέλης που προκαλούν προστατεύουν από τη µετάδοση της λοίµωξης. Αν και
η συγκεκριµένη µελέτη έχει περιορισµούς τον µικρό αριθµό και τη χρήση πειραµατόζωων, τα αποτε-
λέσµατά της συνηγορούν στο συµπέρασµα ότι, αντίθετα από το wP εµβόλιο, το aP εµβόλιο δεν προ-
στατεύει από τη µετάδοση της λοίµωξης στην κοινότητα. Η συγκεκριµένη πληροφορία µπορεί να παί-
ξει σηµαντικό ρόλο στο τρόπο χειρισµού επιδηµιών κοκκύτη, αλλά και προστασίας από τη λοίµωξη νε-
ογέννητων. ∆εδοµένα από τη µελέτη της Τ-κυτταρικής ανοσία µπορούν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη
αποτελεσµατικότερων κατά του κοκκύτη εµβολίων. 

5) Οι περιορισµοί του εµβολίου κατά του κοκκύτη 
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6) Ο εµβολιασµός παιδιών έναντι της ανεµευλογιάς 
έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση εµφάνισης έρπητα ζωστήρα 
στους ηλικιωµένους;

Η απάντηση είναι αρνητική, σύµφωνα µε τα αποτε-
λέσµατα µεγάλης αναδροµικής µελέτης.

Ο έρπης ζωστήρας χαρακτηρίζεται από µονό-
πλευρο φυσαλιδώδες εξάνθηµα στην περιοχή
ενός δερµοτοµίου, συχνά πολύ επώδυνο. Ο
πόνος που εµφανίζεται από την έναρξη και συ-
νεχίζεται αδιάλειπτα µέχρι την αποδροµή είναι
γνωστός ως πόνος σχετιζόµενος µε τον ζωστήρα
ή µεθερπητική νευραλγία. Ουσιαστικά ο έρπης
ζωστήρας είναι αποτέλεσµα επανεργοποίησης
του ιού της ανεµοβλογιάς, που µετά την πρωτο-
παθή λοίµωξη συνήθως στην παιδική ηλικία, πα-
ραµένει σε λανθάνουσα κατάσταση στα γάγγλια
της ραχιαίας ρίζας. Ο εµβολιασµός έναντι του
ιού της ανεµοβλογιάς, σε ρουτίνα από το 1996
στις ΗΠΑ, είχε σαν αποτέλεσµα της ελάττωσης
εµφάνισης ανεµοβλογιάς.   

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να αξιο-
λογηθεί αν η χορήγηση του συγκεκριµένου εµ-
βολίου, το οποίο είναι ζωντανό εξασθενηµένο,
οδήγησε σε αύξηση της εµφάνισης έρπη ζω-

στήρα (ΗΖ) σε µη εµβολιασµένα, ηλικιωµένα
άτοµα. Οι ερευνητές µελέτησαν αναδροµικά την
επίπτωση ΗΖ σε ένα πολύ µεγάλο δείγµα ασθε-
νών ηλικίας >65 ετών. Συγκεκριµένα µελετήθη-
καν τα δεδοµένα 2,845,353 ασθενών, από το
1992 έως το 2010, του συστήµατος υγείας των
ΗΠΑ Medicare. Από το δείγµα αποκλείστηκαν οι
ανοσοκατεσταλµένοι, ενώ συµπεριλήφθησαν
όλοι αυτοί µε πρωτο-διάγνωση ΗΖ.

Αν και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µε-
λέτης, τα περιστατικά ΗΖ / 1000 άτοµα αυξήθη-
καν 39% - από 10.0 το 1992 σε 13.9 το 2010 – η
µέση ηλικία εµφάνισης παραµένει η ίδια, ενώ
µετά την είσοδο του εµβολίου ανεµοβλογιάς, το
1996, δεν παρατηρήθηκε µεγαλύτερη αύξηση
της συχνότητας εµφάνισης HZ. 

Hales CM et al. Examination of links between her-
pes zoster incidence and childhood varicella vac-
cination. Ann Intern Med 2013 Dec 3; 159:739.
(http://annals.org/article.aspx?articleid=1784289)

κισµό µε παθογόνα βακτήρια. ∆ιαταραχές στη
χλωρίδα του εντέρου προδιαθέτει στην εµφά-
νιση όψιµης σήψης (σήψη που εµφανίζεται > 48
ώρες από τη γέννηση) και νεκρωτικής εντεροκο-
λίτιδας (necrotizing enterocolitis, NEC). Μετα-
αναλύσεις έχουν δείξει ότι η χορήγηση προβιο-
τικών σε πρόωρα νεογνά έχει µειώσει την εµφά-
νιση NEC, αλλά όχι και την εµφάνιση πρώιµης
σήψης.

Στην παρούσα τυχαιοποιηµένη πολυκεντρική,
διπλή-τυφλή µελέτη, ερευνητές από την Αυ-
στραλία και Νέα Ζηλανδία µελέτησαν την επί-
δραση χορήγησης προβιοτικών σε πρόωρα νεο-
γνά. Συγκεκριµένα στη µελέτη (Οκτώβριος 2007
έως Νοέµβριος 2011) συµπεριλήφθησαν 1099
νεογνά που γεννήθηκαν πριν την 32η εβδοµάδα
κύησης και ζύγιζαν < 1500g. Στα µισά από αυτά
δόθηκε συνδυασµός Bifidobacterium infantis,
Streptococcus thermophilus, ή Bifidobacterium

lactis (συνολικά 1 x 109 µικροοργανισµοί) και στα
µισά placebo (maltodextrin)

Οι δύο οµάδες δε διέφεραν σηµαντικά στην
εµφάνιση όψιµης σήψης, τόσο αυτής µε θετική
καλλιέργεια αίµατος ή άλλου στείρου φυσιολο-
γικά υγρού, όσο και αυτής µε κλινικά και εργα-
στηριακά ευρήµατα συµβατά µε σήψη αλλά
στείρα καλλιέργεια αίµατος. Αντίθετα η συχνό-
τητα εµφάνισης ΝEC, µέτριας ή υψηλής σοβα-
ρότητας, µειώθηκε στατιστικά σηµαντικά στην
οµάδα νεογνών που έλαβε προβιοτικά, σε σχέση
µε αυτή που πήρε placebo (2.0% vs. 4.4%, σχε-
τικός κίνδυνος 0.46, 95% όρια αξιοπιστίας 0.23 -
0.93, P =0 .03).

Jacobs SE et al. Probiotic effects on late-onset
sepsis in very preterm Infants: A randomized con-
trolled trial. Pediatrics 2013 Dec; 132:1055.
(http://dx.doi.org/10.1542/peds.2013-1339)

Σε πολύ πρόωρα νεογνά ο συνδυασµός τριών
ειδών προβιοτικών ελαττώνει ελαφρά το ποσοστό
εµφάνισης νεκρωτικής εντεροκολίτιδας, αλλά όχι
την εµφάνιση όψιµης σήψης.

Σε πρόωρα νεογνά ο γαστρεντερικός αποικι-
σµός µε φυσιολογική βακτηριακή χλωρίδα γίνε-
ται καθυστερηµένα και στερείται βιοποικιλότη-
τας, γεγονός που πιθανά συµβάλλει στον αποι-

Μεταλλαγές στην πρωτεΐνη της εξωτερικής µεµ-
βράνης οδηγεί τόσο στην εµφάνιση αντοχής στις
καρβαπενέµες, όσο και στην  in-vivo λοιµογονι-
κότητα σε πειραµατικό ζωικό µοντέλο.

Η αντοχή στα αντιβιοτικά πιστεύεται ότι αποτελεί
κόστος για το µικρόβιο στην προσαρµοστικό-
τητά του (fitness cost), ενώ παράλληλα µειώνει
τη λοιµογονικότητά του. Μια διεθνής οµάδα
ερευνητών αποφάσισε να µελετήσει το παρα-
πάνω, µε δεδοµένο ότι ασθενείς µε κυστική
ίνωση αποικίζονται µόνιµα µε ανθεκτικά στελέχη
P. aeruginosa.

Οι ερευνητές δηµιούργησαν µια βιβλιοθήκη

καλά µελετηµένων µεταλλαγµένων στελεχών  P.
aeruginosa, το οποία χορήγησαν σε ποντίκια
µέσα στο νερό που έπιναν, ώστε να µελετήσουν
τον αποικισµό του εντέρου, ενώ παράλληλα προ-
καλούσαν στα ίδια ποντίκια ουδετεροπενία, ώστε
να µελετήσουν τη διασπορά των συγκεκριµένων
στελεχών. 

Βρέθηκε ότι στελέχη µε µεταλλαγές στο
oprD γονίδιο (το οποίο κωδικοποιεί µια πρωτεΐνη
εξωτερικής µεµβράνης υπεύθυνη για την είσοδο
εντός του µικροβιακού κυττάρου των καρβαπε-
νεµών) αντιπροσώπευε το 42% των µεταλλακτών
που αποίκιζαν το έντερο και 94% αυτών που δια-
σπείρονταν, αν και αποτελούσαν µόλις το 0.05%

�ΣΣχχόόλλιιοο:: H συγκεκριµένη µελέτη απαντά σε µια σηµαντική ερώτηση σχετικά µε τον εµβολιασµό έναντι
της ανεµοβλογιάς και την επίπτωση του έρπη ζωστήρα: δεν υπάρχει αύξηση της ευαισθησίας σε ανεµ-
βολίαστα, ηλικιωµένα άτοµα. Η άλλη κρίσιµη ερώτηση, σχετικά µε την εµφάνιση έρπη ζωστήρα σε εµ-
βολιασµένα άτοµα, θα χρειαστεί καιρός για να απαντηθεί και µπορεί και το αποτέλεσµα να αλλοιωθεί
από την είσοδο αντίστοιχου εµβολίου στους ενήλικες. 

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Η συγκεκριµένη µελέτη έδειξε την αξία των προβιοτικών B. infantis, S. thermophilus, και B.
lactis στη µείωση µέτριας ή βαριάς µορφής NEC σε πολύ πρόωρα νεογνά, αλλά όχι στην εµφάνιση όψι-
µης σηψαιµίας. Η θεραπεία µε τα συγκεκριµένα προβιοτικά είναι ασφαλής. Βέβαια προς το παρόν δεν
έχει καθοριστεί ποιος είναι το πιο επιτυχηµένο προβιοτικό ή ο πιο επιτυχηµένος συνδυασµός τους,
αλλά ούτε και η κατάλληλη δόση ή η διάρκεια χορήγησής τους. 

Richard T. Ellison III, MD
στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, December 12, 2013
(http://www.jwatch.org/na33042/2013/12/12/has-childhood-varicella-vaccine-increased-herpes-zoster#sthash.p4alHvdN.dpuf)

Robert S. Baltimore, MD
στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, December 9, 2013 
(http://www.jwatch.org/na33052/2013/12/09/can-probiotics-prevent-late-onset-neonatal-sepsis#sthash.umE6qHfe.dpuf)

7) Μπορούν τα προβιοτικά να προλάβουν την όψιµη σήψη 
των νεογνών;

8) Η ανθεκτική Pseudomonas aeruginosa µπορεί να γίνει 
πιο λοιµογόνος
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των αρχικών στελεχών. Είσοδος τρασποζόνιου
στο oprD γονίδιο είχε σαν αποτέλεσµα όχι µόνο
αντοχή στις καρβαπενέµες, αλλά και δραµατική
αύξηση του αποικισµού στο εντερικό βλεννο-
γόνο και της διασποράς στο σπλήνα. 

Τα δεδοµένα αυτά επιβεβαιώθηκαν in vivo µε
διαφορετικούς oprD µεταλλάκτες του στελέχους
PA14, καθώς και µε καρβαπενέµη-ευαίσθητα και
καρβαπενέµη-ανθεκτικά στελέχη. Συγκρινόµενα
µε τα OprD+ στελέχη, αυτά που είχαν έλλειψη
του γονιδίου ήταν πιο ανθεκτικά στη θανάτωση
σε όξινο pH ή στη βακτηριοκτόνο δράση του
ορού, ενώ παρουσίαζαν αυξηµένη κυτταροτοξι-
κότητα έναντι των µακροφάγων του ποντικού.
RNA-sequencing ανάλυση έδειξε ότι ένας oprD
µεταλλάκτης παρουσιάζει δραµατικές αλλαγές
στη µετάφραση γονιδίων, γεγονός που ευθύνε-
ται για την ποικιλία των φαινοτυπικών αλλαγών
που παρουσιάζει το συγκεκριµένο στέλεχος. Η

συσχέτιση µεταξύ αντοχής στις καρβαπενέµες
και παρατεταµένης επιβίωσης της P. aeruginosa
στα µολυσµένα ποντίκια δείχνει ότι, είτε η αν-
τοχή στα αντιβιοτικά ή ο αποικισµός του ξενιστή,
οδηγούν σε πιο παθογόνους, ανθεκτικούς κλώ-
νους του µικροβίου

Skurnik D et al. Enhanced in vivo fitness of car-
bapenem-resistant oprD mutants of Pseudomo-
nas aeruginosa revealed through high-throughput
sequencing. Proc Natl Acad Sci U S A 2013 Nov
18; [e-pub ahead of print].
(http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1221552110)

Filloux A. Fit and resistant is a worst case scenario
with bacterial pathogens. Proc Natl Acad Sci U S
A 2013 Nov 27; [e-pub ahead of print].
(http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1319862110)

Η έκβαση της νόσου είναι ίδια ανεξάρτητα από
τη χορήγηση στενού ή ευρέως φάσµατος αντι-
βιοτικής αγωγής. 

Το 2011, η Παιδιατρική Εταιρεία Λοιµώξεων δη-
µοσίευσε οδηγίες για τη θεραπεία της πνευµο-
νίας της κοινότητας (CAP) σε βρέφη ηλικίας >
3µηνων και παιδιά. Συγκεκριµένα σε ανεπίπλε-
κτες περιπτώσεις συστήνει τη χορήγηση στενού-
φάσµατος αντιβιοτική αγωγή, δηλ. amoxicillin σε

εξωτερικούς και ampicillin σε νοσηλευόµενους
ασθενείς. 
Στη συγκεκριµένη µελέτη αξιολογήθηκε η παρα-
πάνω στρατηγική µε τη χρησιµοποίηση των δε-
δοµένων 43 παιδιατρικών νοσοκοµείων. Μεταξύ
2005 και 2011, σχεδόν 150.000 παιδιά (ηλικίας 6
µηνών – 18 ετών) νοσηλεύτηκαν µε CAP. Από
αυτά 15.564 συµπεριλήφθησαν στη µελέτη,
αφού εξαιρέθηκαν όσα παρουσίασαν επιπε-
πλεγµένη πνευµονία, πιθανή νοσοκοµειακή πνευ-

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Σηµείωση του εκδότη επισηµαίνει ότι δεν είναι αποσαφηνισµένο γιατί τα στελέχη µε έλλειψη
του oprD γονιδίου παρουσιάζουν µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα και είναι πιο λοιµογόνα και αν αυτή
η λοιµογονικότητα δεν µπορεί να επεκταθεί σε λοιµώξεις άλλων περιοχές, όπως πνευµονία ή λοιµώ-
ξεις τραύµατος. Βέβαια είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι η υπερβολική χρήση καρβαπενεµών
µπορεί να οδηγήσει σε µονάδες µε ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς, όπως αυτές που νοσηλεύουν
ασθενείς µε µεταµόσχευση µυελού των οστών, µπορεί να οδηγήσει στην αποµόνωση στελεχών P.
aeruginosa µε αυξηµένη λοιµογονικότητα.

�ΣΣχχόόλλιιοο:: Τα αποτελέσµατα της παραπάνω, προσεκτικά σχεδιασµένης αναδροµικής µελέτης δείχνουν
ότι τα στενού-φάσµατος αντιβιοτικά είναι το ίδιο αποτελεσµατικά µε τα ευρέως-φάσµατος στην αντι-
µετώπιση µη επιπεπλεγµένης πνευµονίας της κοινότητας σε υγιή κατά τα άλλα παιδιά. Η προσεκτική
επιλογή αντιβιοτικών, τόσο σε εξωτερικούς, όσο και νοσηλευόµενους ασθενείς είναι κριτικής σηµασίας
στην πρόληψη της ανάπτυξης µικροβιακής αντοχής

Richard T. Ellison III, MD
στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases 

Από: the publishers of the New England Journal of Medicine, December 11, 2013 
(http://www.jwatch.org/na33035/2013/12/11/antibiotic-resistant-pseudomonas-

aeruginosa-can-become#sthash.q6IM7ZZa.dpuf)

Louis M. Bell, MD
στο NEJM Journal Watch Infectious Diseases 
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9) Αντιβιοτική αγωγή σε παιδιά νοσηλευόµενα για πνευµονία

µονία και υποκείµενα χρόνια νοσήµατα. Ποσο-
στό 90% από αυτά έλαβε ευρέως-φάσµατος και
10% στενού-φάσµατος αντιβιοτική αγωγή. Με-
ταξύ των δύο οµάδων δεν υπήρχε διαφορά στη
µέση διάρκεια νοσηλείας (3 ηµέρες), στη µετα-
φορά στη ΜΕΘ ύστερα από 2 ηµέρες νοσηλείας
(1.1% και 0.8%), στην επανεισαγωγή µετά από
14 ηµέρες (2.3% και 2.4%), καθώς και στο µέσο
κόστος νοσηλείας ($3992 και $4375). Τέλος,
ανάλυση υποκατηγορίας 4876 παιδιών µε οξεία

δύσπνοια και πνευµονία έδειξε επίσης ότι η έκ-
βαση ήταν ανεξάρτητη, τόσο του είδους της αν-
τιβιοτικής αγωγής, όσο και της ύπαρξης ή όχι
δύσπνοιας.
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