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Ο στρεπτόκοκκος της πνευμονίας (πνευμονιόκοκκος, Streptococcus pneumoniae) ευθύνεται για 

ση-μαντικότατη νοσηρότητα και θνητότητα παγκόσμια, κυρίως σε παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών, 

σε ηλικιωμένους (>65 ετών) και σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Τα μέχρι τώρα 

κυκλοφορούντα εμβόλια βασίζονται στην παραγωγή αντισωμάτων έναντι πολυσακχαριτών της 

κάψας του πνευμο-νιόκοκκου. Αυτά τα εμβόλια αν και έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά έναντι 

της πνευμονιοκοκκι-κής νόσου από τους ορότυπους που περιλαμβάνονται σε αυτά, έχουν κάποια 

μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, το υψηλό κόστος παραγωγής τους καθιστά δύσκολη τη χρήση τους 

κυρίως στις ανα-πτυσσόμενες χώρες. Παράλληλα, η ευρεία χρήση του 7-δύναμου συζευγμένου 

πολυσακχαριδικού εμβολίου την τελευταία δεκαετία αν και οδήγησε σε σημαντική μείωση των 

περιπτώσεων διεισδυ-τικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης από τους 7 ορότυπους που 

περιλαμβάνονται σε αυτό, έφερε στο προσκήνιο κάποιους άλλους ορότυπους που δεν 

περιλαμβάνονται σε αυτό και χαρακτηρίζον-ται από σημαντική διεισδυτική ικανότητα και αυξημένη 

ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά (φαινόμενο της αντικατάστασης). Έτσι, το ενδιαφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας στράφηκε προς άλλες στρατηγικές καταπολέμησης της 

πνευμονιοκοκκικής νόσου, οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα
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Πνευμονιόκοκκος: Μια απειλή για τη δημόσια
υγεία

Ο στρεπτόκοκκος της πνευμονίας (πνευμονιόκοκκος,
streptococcus pneumoniae) ευθύνεται για σημαντικό-
τατη θνητότητα και νοσηρότητα παγκόσμια (>1.5
εκατομμύρια θάνατοι), κυρίως σε παιδιά ηλικίας κάτω
των 2 ετών, σε ηλικιωμένους (>65 ετών) και σε
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς [1]. O πνευμονιόκοκ-
κος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αίτια διεισ-
δυτικών λοιμώξεων που είναι απειλητικές για τη ζωή
όπως σηψαιμία, μηνιγγίτιδα, βακτηριαιμία, πνευμονία
με βακτηριαιμία ή/και εμπύημα, αλλά και μη διεισδυ-
τικών λοιμώξεων όπως πνευμονία, οξεία μέση ωτίτιδα
(ΟΜΩ) και παραρρινοκολπίτιδα.1 Οι μη διεισδυτικές
λοιμώξεις είναι βέβαια πιο ήπιες αλλά είναι πολύ πιο
διαδεδομένες και αποτελούν αιτία εκτεταμένης χρή-
σης αντιβιοτικών στην κοινότητα. Η μεγάλη επίπτωση
της πνευμονιοκοκκικής νόσου αλλά και η αυξανόμενη
αντοχή στα αντιβιοτικά οδήγησαν τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να αναδείξει την πνευμονιο-
κοκκική νόσο ως την πρώτη σε συχνότητα αιτία
θανάτου που μπορεί να προληφθεί με εμβολιασμό.2

Πνευμονιόκοκκος: Ένα πολύπλοκο παθογόνο

Ο πνευμονιόκοκκος απομονώθηκε για πρώτη φορά το
1881 και είναι ένας Gram-θετικός διπλόκοκκος με χα-
ρακτηριστικό λογχοειδές σχήμα που περιβάλλεται
από μία πολυσακχαριδική κάψα. Η κάψα αποτελεί τη
βάση για την κατάταξη του βακτηρίου σε πάνω από
90 διαφορετικούς ορότυπους, από τους οποίους πε-
ρίπου οι μισοί είναι παθογόνοι. Ο κάθε πολυσακχαρί-
της διαφέρει ως προς τη χημική του σύσταση, τις
ανοσολογικές του ιδιότητες και την παθογονικότητά

του και επάγει την παραγωγή ειδικών για κάθε ορό-
τυπο αντισωμάτων.3 Ο πνευμονιόκοκκος είναι ιδιαί-
τερα ευέλικτος υπό την ανοσολογική πίεση και
υπόκειται σε συχνές γενετικές μεταλλάξεις και ποικί-
λους γενετικούς ανασυνδυασμούς μεταξύ των δια-
φορετικών ορότυπων επιτρέποντας ένα ευρύ φάσμα
γενετικού προφίλ.4

Κυκλοφορούντα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια

Η πνευμονιοκοκκική νόσος προλαμβάνεται με συστη-
ματικό αντιπνευμονιοκοκκικό εμβολιασμό. Τα πρώτα
κυκλοφορούντα εμβόλια έναντι της πνευμονιοκοκκι-
κής νόσου στηρίζονταν στην παραγωγή οψωνοφαγο-
κυτταρικών αντισωμάτων ειδικών για τους πολυσακ-
χαρίτες της κάψας του βακτηρίου. Αρχικά, κυκλοφό-
ρησε το 23-δύναμο Pneumovax 23 (Merck) πνευμο-
νιοκοκκικό εμβόλιο το οποίο περιείχε πολυσακχαρίτες
23 διαφορετικών οροτύπων (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N,
9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20,
22F, 23F, 33F). Το Pneumovax 23 προσφέρει προ-
στασία έναντι της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής
λοίμωξης και συστήνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 2
ετών, στους ηλικιωμένους και σε ανοσοκατασταλμέ-
νους ασθενείς. Ωστόσο, η παραγωγή των αντισωμά-
των είναι θυμοανεξάρτητη με αποτέλεσμα το
Pneumovax 23 να μην είναι ανοσογονικό σε παιδιά
ηλικίας κάτω των 2 ετών και να μην αφήνει ανοσολο-
γική μνήμη. Έτσι, η προστασία που παρέχει το συγ-
κεκριμένο εμβόλιο είναι περιορισμένης διάρκειας και
απαιτούνται επαναλαμβανόμενοι εμβολιασμοί, γεγο-
νός που συνδέθηκε με το φαινόμενο της υποαπαντη-
τικότητας (hyporesponsiveness) καθώς εξαντλείται η
δεξαμενή των Β μνημονικών κυττάρων.5 Επιπλέον, το
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μελέτη. Αυτές οι προσεγγίσεις για τα νέα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια αφορούν τη βελτίωση της τε-

χνολογίας των συζευγμένων πολυσακχαριδικών εμβολίων, το σχεδιασμό εμβολίων που περιέχουν

πρωτεΐνες οι οποίες είναι κοινές σε όλους τους οροτύπους αλλά και εμβολίων που περιέχουν νεκρά

ολοκυτταρικά βακτήρια, ώστε να παρέχουν ευρεία προστασία έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου

ανεξάρτητα από τον ορότυπο. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην αλληλεπίδραση ξενιστή-βακτηρίου

και την ανοσολογική απάντηση του ξενιστή κατά τη διάρκεια της πνευμονιοκοκκικής νόσου. 
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Pneumovax 23 είναι αποτελεσματικό μόνο ενάντια
της βακτηριαιμίας και της μηνιγγίτιδας στους ηλικιω-
μένους και όχι ενάντια της πνευμονίας που είναι η πιο
συχνή νόσος σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.6

Το 2000 κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής, και αργότερα σε πολλές χώρες της Ευ-
ρώπης το 7-δύναμο, συζευγμένο πολυσακχαριδικό
εμβόλιο (PCV7, Prevnar), αρχικά από τη Weyth και
στη συνέχεια από τη Pfizer. Το εμβόλιο αυτό περιείχε
πολυσακχαρίτες 7 διαφορετικών οροτύπων (4, 6B,
9V, 14, 18C, 19F, 23F) συζευγμένων με μία πρωτεΐνη-
φορέα (CRM197) που αποτελεί ένα κοινό T-λεμφο-
κυτταρικό επίτοπο της διφθεριδικής τοξίνης. Η σύζευ-
ξη των πολυσακχαριτών με μία πρωτεΐνη-φορέα βελ-
τίωσε σημαντικά τις ανοσολογικές ιδιότητες των πο-
λυσακχαριδικών αντιγόνων προσφέροντας μεγαλύτε-
ρη ανοσογονικότητα στις μικρές ηλικίες και στους
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και μεγαλύτερης
διάρκειας προστασία λόγω της θυμοεξαρτώμενης
ανοσολογικής απάντησης. Το PCV7 οδήγησε σε μεί-
ωση της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης
στα παιδιά και της πνευμονίας, της ΟΜΩ και της ρι-
νογαρυγγικής φορείας από τους ορότυπους του εμ-
βολίου, τόσο στους εμβολιασθέντες πληθυσμούς,
όσο και στις μη εμβολιασθείσες ηλικιακές ομάδες,
ιδίως σε παιδιά κάτω των 2 ετών και σε ηλικιωμένους
άνω των 50 ετών επιτυγχάνοντας σημαντική προστα-
σία της κοινότητας (φαινόμενο της ανοσίας της αγέ-
λης).7,8 Ωστόσο, το εμβόλιο αυτό έχει αρκετά μειονε-
κτήματα. Συγκεκριμένα, είναι περιορισμένος ο αριθ-
μός των πολυσακχαριτών που μπορούν να συζευχ-
θούν με την πρωτεΐνη-φορέα, καλύπτοντας ένα μικρό
μόνο ποσοστό από τους παθογόνους ορότυπους.
Μάλιστα, το ποσοστό αυτό φτάνει μόλις το 25% στις
αναπτυσσόμενες χώρες λόγω της διαφορετικής επι-
δημιολογίας της πνευμονιοκοκκικής νόσου μεταξύ
αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.9 Ένα
άλλο μειονέκτημα του PCV7 είναι η εμφάνιση νέων
ορότυπων που δεν περιλαμβάνονται στο εμβόλιο π.χ.
οι ορότυποι 1, 19A, 3, 6A και 7F (φαινόμενο της αντι-
κατάστασης), που μάλιστα συνδέθηκαν με πιο σοβα-
ρές μορφές της νόσου (π.χ. πνευμονία με εμπύημα)
και με μεγαλύτερη αντοχή στα αντιβιοτικά.10 Για την
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, κυκλοφόρη-
σαν νέα συζευγμένα πολυσακχαριδικά εμβόλια που
περιλάμβαναν πολυσακχαρίτες περισσότερων ορό-
τυπων. Σε αυτά, τα φερόμενα ως  2ης γενιάς συζευγ-
μένα πολυσακχαριδικά εμβόλια, περιλαμβάνονταν το
10-δύναμο συζευγμένο με μία πρωτεΐνη του μη τυπο-
ποιήσιμου Haemophilus influenzae (NTHi) την πρω-
τεΐνη D Synflorix, (PCV10, GlaxoSmithKline Biologi-
cals) και το 13-δύναμο συζευγμένο με την πρωτεΐνη-
φορέα CRM197 (Prevenar 13, Pfizer). Μέσα σε λίγα
χρόνια από τη χρήση του PCV13 τα στοιχεία για την
αποτελεσματικότητά του είναι ιδιαίτερα θετικά. Συγ-
κεκριμένα, καταγράφηκε σημαντική μείωση των περι-

πτώσεων διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης
από τους επιπρόσθετους ορότυπους του εμβολίου σε
διάφορες χώρες.11-14

Πνευμονιοκοκκική νόσος και εμβόλια 
στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το PCV7 εισήχθη στο Εθνικό Πρό-
γραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ) στις αρχές του 2006, και
η εμβολιαστική κάλυψη έφτασε το 80% σε παιδιά ηλι-
κίας <5 ετών μέχρι τα τέλη του 2007. Το 2009 εντάχ-
θηκε στο ΕΠΕ το PCV10, που περιελάμβανε επιπλέον
του PCV7 τους ορότυπους 1, 5 και 7F, ενώ τον Ιούνιο
του 2010 εντάχθηκε PCV13, στο οποίο περιλαμβά-
νονται οι ορότυποι του 10δύναμου και επιπλέον οι
ορότυποι 3, 6Α και 19Α, που έχουν αυξημένη παρου-
σία και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια
[http://www2.keelpno.gr/blog/?p=3228, τελευταία
επίσκεψη 4 Απριλίου 2014]. Το κλασικό εμβολιαστικό
σχήμα περιλαμβάνει 3 δόσεις PCV7 σε ηλικία 2, 4 και
6 μηνών και 1 επαναληπτική δόση σε ηλικία 12-15
μηνών. Το PCV10 έχει πλέον λάβει έγκριση χορήγη-
σης έως την ηλικία των 5 ετών. Σε υγιή παιδιά, ηλικίας
2-5 ετών που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό
τους σχήμα με PCV7 είτε PCV10, συστήνεται 1 συμ-
πληρωματική δόση εμβολίου PCV13 προκειμένου να
καλυφθούν οι επιπλέον ορότυποι. Επίσης, σε παιδιά
που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, η συμ-
πληρωματική δόση PCV13 μπορεί να χορηγείται
μέχρι τα 18 έτη ζωής. Παιδιά ηλικίας ≥ 2 ετών που
ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, εκτός από
τον εμβολιασμό με PCV13 χρειάζονται και συμπλη-
ρωματικό εμβολιασμό με το Pneumovax 23 με μεσο-
διάστημα τουλάχιστον 8 εβδομάδων από το συζευ-
γμένο. Στον παραπάνω πληθυσμό συστήνεται 1 επι-
πλέον επαναληπτική δόση Pneumovax 23 μετά από
πενταετία.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, ένα χρόνο
μετά την κυκλοφορία του PCV13 καταγράφηκε μεί-
ωση 23,3% των περιστατικών πνευμονιοκοκκικής μη-
νιγγίτιδας σε παιδιά <5 ετών [http://www2.keelpno.gr
/blog/?p=3228, τελευταία επίσκεψη 4 Απριλίου 2014].
Ωστόσο, επιδημιολογικές μελέτες που διεξήχθησαν
στη χώρα μας έφεραν στο προσκήνιο νέους ορότυ-
πους που δεν περιλαμβάνονταν στο PCV7 οι οποίοι
ήταν υπεύθυνοι για σημαντικό ποσοστό ρινοφαρυγ-
γικής φορείας και ΟΜΩ.15 Μάλιστα πολυκεντρικές με-
λέτες στη χώρα μας έδειξαν ότι ο ορότυπος 19Α είναι
το συχνότερο αίτιο διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής
λοίμωξης και ΟΜΩ σε παιδιά <5 ετών στη χώρα μας,
ενώ είναι συχνά πολυανθεκτικός σε θεραπείες πρώ-
της γραμμής [http://www2.keelpno.gr/blog/?p=
3228, τελευταία επίσκεψη 4 Απριλίου 2014]. Επιπλέ-
ον, επιδημιολογική μελέτη που διεξήχθη στο Νοσο-
κομείο παίδων «Η Αγία Σοφία» έδειξε αύξηση της



πνευμονίας της κοινότητας που συνοδεύεται με επι-
πλοκές (εμπύημα, πλευριτικό υγρό, απόστημα, ση-
ψαιμία, αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο και σύνδρο-
μο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας) μετά την ευ-
ρεία χρήση του PCV7.16

Νέα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια

Παρά την κυκλοφορία των δύο τελευταίων 2ης γενιάς
πνευμονιοκοκκικών εμβολίων, η παρεχόμενη προστα-
σία παρέμεινε περιορισμένη σε συγκεκριμένο αριθμό
ορότυπων, ενώ το κόστος παραγωγής τους δεν επέ-
τρεπε την ευρεία χρήση τους στις αναπτυσσόμενες
χώρες. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι τα κυκλοφο-
ρούντα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια δεν προσέφεραν
την αναμενόμενη προστασία στους ανοσοκατασταλ-
μένους ασθενείς υψηλού κινδύνου.17,18

Για τους παραπάνω λόγους, η επιστημονική κοι-
νότητα έχει στραφεί προς εναλλακτικές προσεγγίσεις
για την πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής νόσου που
περιλαμβάνουν νέες τεχνολογίες σύζευξης των πο-
λυσακχαριτών, χρήση μη πολυσακχαριδικών πρωτεϊ-
νικών αντιγόνων κοινών σε όλους τους ορότυπους,
αλλά και εμβολίων που περιέχουν νεκρά ολοκυττα-
ρικά βακτήρια, ώστε να παρέχουν ευρεία προστασία
έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου ανεξάρτητα από
τον ορότυπο.

Αρχικά, για την καλύτερη κατανόηση των νέων
προσεγγίσεων για την πρόληψη της πνευμονιοκοκκι-
κής νόσου, είναι απαραίτητη η πληρέστερη κατα-
νόηση της αλληλεπίδρασης του παθογόνου με το
ξενιστή.  

Αλληλεπιδράσεις παθογόνου-ξενιστή και ανο-
σολογικη απάντηση του ξενιστή

Η νόσος μεταδίδεται με σταγονίδια μέσω του βήχα ή
του φτερνίσματος από κάποιον που έχει προσβληθεί
από τη νόσο ή είναι ασυμπτωματικός φορέας του
πνευμονιόκοκκου και με αυτοενοφθάλμιση από το
αναπνευστικό. Το βακτήριο αποικίζει το ανώτερο ανα-
πνευστικό σύστημα και αποτελεί συχνό στοιχείο της
φυσιολογικής χλωρίδας του ρινοφάρυγγα των παι-
διών (μέχρι 65% σε παιδιά βρεφονηπιακών σταθμών)
και σε μικρότερο βαθμό των ενηλίκων (15%).19 Η διάρ-
κεια της φορείας ποικίλλει και είναι γενικά μεγαλύ-
τερη στα παιδιά.

Ο πνευμονιόκοκκος παράγει παθογόνους παρά-
γοντες που αλληλεπιδρούν με τον ξενιστή στα διά-
φορα στάδια της νόσου (στάδιο του αποικισμού του
ρινοφάρυγγα, στάδιο της διείσδυσης και διασποράς
σε άλλους ιστούς). Η κάψα του πνευμονιόκοκκου
αποτελεί τον κύριο παθογόνο παράγοντα που επάγει
την παραγωγή οψωνοφαγοκυτατταρικών αντισωμά-

των. Τα αντιπολυσακχαριδικά αντισώματα είναι επαρ-
κή να παρέχουν προστασία έναντι της μηνιγγίτιδας
και της σηψαιμίας. Η τιτλοποίηση των αντιπολυσακ-
χαριδικών αντισωμάτων και πιο πρόσφατα η μέτρηση
της οψωνοφαγοκυτταρικής τους δράσης έναντι δια-
φόρων ορότυπων έχουν αποτελέσει τον τρόπο μέ-
τρησης της αντιγονικότητας και προστατευτικής ικα-
νότητας των συζευγμένων πολυσακχαριδικών εμβο-
λίων. 

Ωστόσο, έρευνες άρχισαν να στηρίζουν την υπό-
θεση ότι υπάρχουν μηχανισμοί διαφορετικοί από τα
ειδικά για κάθε ορότυπο αντιπολυσακχαριδικά αντι-
σώματα που συμβάλλουν στην απόκτηση φυσικής
ανοσίας έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου. Τέτοιες
μελέτες έδειξαν ότι η ανοσοποίηση πειραματόζωων
με πνευμονιόκοκκο χωρίς κάψα προσέφερε προστα-
σία από πνευμονιόκοκκο με κάψα, υποδηλώνοντας τη
συμμετοχή άλλων μηχανισμών άμυνας στην αλληλε-
πίδραση ξενιστή-παθογόνου.20 Επιπλέον στοιχεία που
συνάδουν με την παραπάνω υπόθεση έφεραν στο
φως μελέτες που εξέτασαν την αποτελεσματικότητα
του PCV10, όπου πολυσακχαρίτες του πνευμονιό-
κοκκου είναι συζευγμένοι με την πρωτεΐνη D του
NTHi. Αυτές οι μελέτες έδειξαν ότι το PCV10 προ-
σφέρει προστασία όχι μόνο ενάντια του πνευμονιό-
κοκκου, αλλά και της OMΩ από τον NTHi.21 Κινούμενη
προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η παρατήρηση
ότι η επίπτωση της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής
λοίμωξης από όλους τους ορότυπους αυξάνεται στα-
διακά μέχρι τον πρώτο χρόνο της ζωής και μειώνεται
στη συνέχεια σχεδόν ομοιόμορφα για όλους τους
ορότυπους, φτάνοντας περίπου σε 50% μείωση στην
ηλικία των 2 ετών.22 Με άλλα λόγια, η επίπτωση της δι-
εισδυτικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης είναι ίδια για
όλους τους ορότυπους με την αύξηση της ηλικίας,
πολύ πριν το ανοσοποιητικό σύστημα είναι αρκετά
ώριμο για την παραγωγή αντισωμάτων. Τα παραπάνω
δεδομένα συνηγορούν στην υπόθεση ότι αρκετές
πρωτεΐνες της επιφάνειας του πνευμονιόκοκκου είναι
αντιγονικές στα πρώτα χρόνια της ζωής και προκα-
λούν την ανοσολογική απάντηση του ξενιστή ανεξάρ-
τητα από τον ορότυπο. 

O πνευμονιόκοκκος διαθέτει περίπου 100 πρωτεΐ-
νες επιφανείας, αρκετές από τις οποίες παίζουν ση-
μαντικό ρόλο στην παθογονικότητα του βακτηρίου.
Αρχικά, επικράτησε η αντίληψη ότι οι υποψήφιες πρω-
τεΐνες πρέπει να εκφράζονται στην επιφάνεια του
πνευμονιοκόκκου για να είναι δυνατή η πρόσβασή
τους από τα αντισώματα του ξενιστή ώστε να επιτυγ-
χάνεται η οψωνοφαγοκυττάρωση του βακτηρίου.
Πολλές από αυτές τις πρωτεΐνες έχουν μελετηθεί σε
πειραματόζωα αναφορικά με την ανοσογονικότητα
και την προστατευτική τους ικανότητα ενάντια στη δι-
εισδυτική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη αλλά και τον
αποικισμό του ρινοφάρυγγα.23

Πρόσφατες μελέτες προτείνουν ότι ίσως και η κυτ-
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ταρική ανοσία παίζει κάποιο ρόλο στην ανοσολογική
απάντηση του ξενιστή στον πνευμονιόκκοκο.24 Μάλι-
στα το πρόσφατο εύρημα ότι ασθενείς που πάσχουν
από το επικρατές αυτοσωμικό νόσημα Job’s syn-
drome, που χαρακτηρίζεται από υπεργαμμασφαιρι-
ναιμία E και μεταλλαγές στο γονίδιο STAT3, είναι
επιρρεπείς σε συχνές λοιμώξεις από Staphylococcus
aureus, αλλά και από πνευμονιόκοκκο χαρακτηρίζον-
ται από αδυναμία διαφοροποίησης των T-λεμφοκυτ-
τάρων σε βοηθητικά ΤΗ17 κύτταρα ίσως υποδηλώνει
ότι ειδικά η ανεπάρκεια των TH17 λεμφοκυττάρων
μπορεί να προδιαθέτει σε πνευμονιοκοκκική λοίμωξη. 
Τα πειραματικά μοντέλα ζώων είναι σημαντικά γιατί
προσφέρουν πληροφορίες για την ανοσολογική απά-
ντηση που προκαλεί η πνευμονιοκοκκική νόσος στον
ξενιστή από τον αποικισμό του ρινοφάρυγγα έως και
τη μη διεισδυτική ή διεισδυτική μορφή της νόσου.
Ωστόσο, ο άνθρωπος είναι ο μοναδικός ξενιστής του
πνευμονιόκοκκου. Έτσι, είναι απαραίτητο να ερμη-
νεύει κανείς με φειδώ τα αποτελέσματα από τις προ-
κλινικές μελέτες, καθώς μπορεί να μην ισχύουν από-
λυτα για τους ανθρώπους. Συγκεκριμένα, αν και ο
αποικισμός του ρινοφάρυγγα των ποντικιών από κά-
ποια πνευμονιοκοκκικά στελέχη φαίνεται να διαρκεί
αρκετές εβδομάδες, τα επικρατέστερα στελέχη φαί-
νεται ότι είναι διαφορετικά από αυτά που αποικίζουν
το ρινοφάρυγγα του ανθρώπου.25,26 Επίσης, τα ποντί-
κια φαίνεται ότι είναι πολύ πιο επιρρεπή στη διεισδυ-
τική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη σε σύγκριση με τον
άνθρωπο. Ακόμα, ο αριθμός των διαφορετικών ορό-
τυπων που προκαλεί διεισδυτική πνευμονιοκοκκική
λοίμωξη στα ποντίκια είναι πολύ περιορισμένος σε
σύγκριση με τους παθογόνους ορότυπους για τον άν-
θρωπο. Επιπλέον, η ευαισθησία των ποντικιών έναντι
στη διεισδυτική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη είναι δια-
φορετική ανάλογα με την οδό ενοφθαλμισμού του βα-
κτηρίου. Τέλος, ενώ πολλές προκλινικές μελέτες αφο-
ρούν την ενδοφλέβια ή ενδοπεριτοναϊκή οδό λοίμω-
ξης, μόνο οι μελέτες στις οποίες ο ενοφθαλμισμός
του βακτηρίου γίνεται στο ρινοφάρυγγα με συνακό-
λουθη πρόκληση λοίμωξης πλησιάζει περισσότερο το
φυσικό μοντέλο λοίμωξης στον άνθρωπο.27,28

Τροποποιήσεις των ήδη κυκλοφορούντων
πνευμονιοκοκκικών εμβολίων 

Τα συζευγμένα πολυσακχαριδικά εμβόλια αν και ήταν
αποτελεσματικά έναντι της διεισδυτικής πνευμονιο-
κοκκικής λοίμωξης, έχουν κάποια μειονεκτήματα που
όπως προαναφέρθηκε αφορούν κυρίως το υψηλό κό-
στος παραγωγής, την πολυπλοκότητα της κατα-
σκευής, την ποικίλη γεωγραφική κατανομή των
διαφόρων οροτύπων και το φαινόμενο της αντικατά-
στασης που παρατηρήθηκε μετά την ευρεία χρήση
τους. Για τους παραπάνω λόγους έχουν προταθεί δύο

εναλλακτικές μέθοδοι για την κατασκευή νέων συ-
ζευγμένων πολυσακχαριδικών εμβολίων. Η πρώτη
αφορά την κατασκευή συζευγμένων εμβολίων που πε-
ριλαμβάνουν τους ορότυπους που παρουσιάζουν με-
γάλη επίπτωση στις αναπτυσσόμενες χώρες και
μάλιστα με νέες τεχνικές σύζευξης χαμηλού κόστους.
Η άλλη προσέγγιση περιλαμβάνει μία υβριδική μέ-
θοδο κατά την οποία μία πνευμονιοκοκκική πρωτεΐνη
η οποία θα είναι κοινή σε όλους τους ορότυπους θα
χρησιμοποιηθεί ως πρωτεΐνη-φορέας για τους πολυ-
σακχαρίτες διαφορετικών ορότυπων. Προς αυτή την
κατεύθυνση, σχηματίστηκε μία συνεργασία με σκοπό
την κατασκευή ενός 10-δύναμου πολυσακχαριδικού
εμβολίου συζευγμένου με ένα πρωτεϊνικό συστατικό
που δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί και θα είναι κοινό σε
όλους τους ορότυπους.29

Πρωτεϊνικά πνευμονιοκοκκικά εμβόλια

Μία πολλά υποσχόμενη εναλλακτική προσέγγιση
στην οποία έχει στραφεί η επιστημονική κοινότητα τις
τελευταίες δεκαετίες αφορά τη χρήση πρωτεϊνών οι
οποίες είναι κοινές σε όλους τους ορότυπους του
πνευμονιόκοκκου. Μελέτες που ξεκίνησαν ήδη από το
1980 και αφορούσαν την παθογένεια της πνευμονιο-
κοκκικής νόσου, προσδιόρισαν τα πρώτα πρωτεϊνικά
αντιγόνα-στόχους για τα νέα πνευμονιοκοκκικά εμβό-
λια. Αργότερα, η πλήρης αποκωδικοποίηση του γονι-
διώματος του πνευμονιόκοκκου στα τέλη της δεκαε-
τίας του 1990 οδήγησε στην ανίχνευση νέων πρωτεΐ-
νών-στόχων. Ως αποτέλεσμα, στην υπάρχουσα επι-
στημονική βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί ποικίλες
διαφορετικές πρωτεΐνες του πνευμονιόκοκκου, που
δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανά-
πτυξη εμβολίων έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου.
Αυτές οι πρωτεΐνες έχει αποδειχθεί ότι συμμετέχουν
σε διάφορες κυτταρικές λειτουργίες, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις η λειτουργία τους δεν έχει ακόμα διευ-
κρινιστεί. Οι πιο ευρέως μελετημένες πρωτεΐνες είναι
οι παρακάτω:

1. Pneumococcal surface protein A (PspA)

Η PspA είναι μία πρωτεΐνη η οποία συνδέεται με τη
χολίνη και εμποδίζει την κάθαρση του πνευμονιόκοκ-
κου που μεσολαβείται από το συμπλήρωμα, ενώ προ-
στατεύει από τη βακτηριοκτόνο δράση της απολακτο-
φερίνης. Παρά τη σημαντική ετερογένεια στην αμινο-
ξική αλληλουχία που παρουσιάζει μεταξύ των διαφο-
ρετικών ορότυπων, κάποιες αλληλουχίες είναι κοινές
και μπορούν να αντιδράσουν διασταυρωτά μεταξύ
τους.30-32 Αξίζει να σημειωθεί ότι η PspA έχει απο-
δειχθεί αντιγονική και ασφαλής σε μελέτες φάσης Ι,
ωστόσο το γεγονός ότι παρουσιάζει μικρή αμινοξική
αλληλουχία με την ανθρώπινη καρδιακή μυοσίνη
έκανε την επιστημονική κοινότητα να είναι επιφυλα-
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κτική λόγω του κινδύνου παραγωγής αντισωμάτων
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μυοκαρίτιδα ή
να πυροδοτήσουν κάποιο αυτοάνοσο νόσημα. Πρό-
σφατες μέθοδοι χρησιμοποιούν τα αντιγονικά τμή-
ματα εκείνα της PspA που δεν παρουσιάζουν αμινοξι-
κή ομολογία με την ανθρώπινη καρδιακή μυοσίνη.

2. Pneumococcal histideine triad protein D (PhtD)

Η PhtD είναι μία πρωτεΐνη της επιφάνειας του πνευ-
μονιόκοκκου που συμμετέχει στην προσκόλληση του
βακτηρίου στα επιθηλιακά κύτταρα του ρινοφάρυγγα
και την αποφυγή ενεργοποίησης του συμπληρώμα-
τος.33 Παρουσιάζει σημαντική ομολογία αμινοξικής
αλληλουχίας μεταξύ των διαφορετικών ορότυπων και
έχει αποδειχτεί ότι προκαλεί την παραγωγή αντισω-
μάτων που προσφέρουν προστασία έναντι της διεισ-
δυτικής λοίμωξης και της πνευμονίας από πνευμονιόκ-
κοκο σε προκλινικές μελέτες.34,35 Πρόσφατα, μελέτες
φάσης Ι/ΙΙ επιβεβαίωσαν τη ασφάλεια και την ανοσο-
γονικότητα της πρωτεΐνης PhtD.36,37

3. Pneumolysin (Ply)

Η Ply είναι μία αιμολυτική κυτολυσίνη η οποία είναι
κοινή μεταξύ των διαφορετικών ορότυπων είναι υπεύ-
θυνη για πολλές λειτουργίες συμπεριλαμβανομένου
της ενεργοποίησης της κλασικής οδού του συμπλη-
ρώματος. Η Ply συμμετέχει στα αρχικά στάδια της δι-
εισδυτικής λοίμωξης συμβάλλοντας στην ενδοπνευ-
μονική ανάπτυξη του βακτηρίου και τη διείσδυση στο
αίμα. Πολλές γενετικές παραλλαγές της Ply που
έχουν απενεργοποιημένη ή μειωμένη την δράση της
τοξίνης έχουν ελεγχθεί ως υποψήφια αντιγόνα-στό-
χους σε προκλινικές μελέτες ενώ κάποια έχουν χρη-
σιμοποιηθεί ως πρωτεΐνες-φορείς για τα συζευγμένα
πολυσακχαριδικά εμβόλια[31]. Μάλιστα, πρόσφατα επι-
βεβαιώθηκε ασφάλεια και την ανοσογονικότητα της
πρωτεΐνης Ply σε μελέτες φάσης Ι/ΙΙ.36,37

4. Αντιγόνα IC47

Τα αντιγόνα αυτά αφορούν πρωτεϊνικά αντιγόνα τα
οποία είναι κοινά σε όλους τους οροτύπους: τη ser-
ine/threonine kinase protein (StkP), μία πρωτεΐνη η
οποία συμμετέχει στο διαχωρισμό του κυτταρικού τοι-
χώματος (PscB), το pneumococcal surface adhesin
protein (PsaA) που συμμετέχει στη διαίρεση και το με-
ταβολισμό του βακτηρίου και οι πρωτεΐνες του συμ-
πλέγματος ΑΒC που προσδένουν το μαγγάνιο και
συμμετέχουν στην προσκόλληση του βακτηρίου στο
αναπνευστικό επιθήλιο. Το εμβόλιο που περιλαμβάνει
αυτές τις πρωτεΐνες προσφέρει προστασία έναντι της
σηψαιμίας, της πνευμονίας και της φορείας σε προ-
κλινικές μελέτες ενώ είναι σε εξέλιξη κλινικές μελέ-
τες.38

5. RrgB

Η πρωτεΐνη αυτή υπάρχει σε τρεις διαφορετικές μορ-

φές και αποτελεί το βασικό συστατικό των τριχιδίων
που περιβάλλουν την κάψα του πνευμονιόκοκκου. Το
χιμαιρικό μόριο που περιλαμβάνει τις τρεις διαφορε-
τικές μορφές αυτής της πρωτεΐνης προσφέρει προ-
στασία έναντι της λοίμωξης από όλα τα στελέχη που
φέρουν τριχίδια σε προκλινικές μελέτες.39

Οι μηχανισμοί με τους οποίους τα αντισώματα
έναντι των πρωτεϊνών παρέχουν προστασία έναντι
της πνευμονιοκοκκικής φορείας και νόσου ποικίλλουν
και δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί με σαφήνεια. Η
αποτελεσματική οψωνοφαγοκυττάρωση από τα αντι-
σώματα έναντι πρωτεϊνών δεν έχει ακόμα τεκμηριω-
θεί. Αντίθετα, τα αντισώματα έναντι της Ply φαίνεται
ότι εξουδετερώνουν τη λειτουργία της πρωτεΐνης ενώ
αντισώματα έναντι της PspA φαίνεται ότι εμποδίζουν
την εναπόθεση του C3 παράγοντα του συμπληρώμα-
τος στην επιφάνεια του βακτηρίου. Για τα αντισώματα
έναντι πολλών άλλων πρωτεϊνών ο μηχανισμός λει-
τουργίας τους δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί. 

Πρόσφατα, χρησιμοποιώντας μία πρωτεωμική
προσέγγιση, ανιχνεύθηκαν αντιγόνα τα οποία ανα-
γνωρίζονται από τα ΤΗ17 κύτταρα ποντικιών ή αν-
θρώπων που είχαν προηγούμενα εκτεθεί στον πνευ-
μονιόκοκκο. Τα αντιγόνα-στόχοι που ανιχνεύθηκαν με
αυτή τη μέθοδο φαίνεται ότι είναι διαφορετικά από
αυτά που έχουν επιλεγεί με βάση την αναγνωρισιμό-
τητά τους από τα αντισώματα του ξενιστή και φαίνε-
ται ότι προστατεύουν από τον αποικισμό του ρινοφά-
ρυγγα σε προκλινικές μελέτες με ένα μηχανισμό που
εξαρτάται από τα CD+4 T-λεμφοκύτταρα και την ιν-
τερλευκίνη 17Α (IL-17A)[22,24]. Η υπόθεση αυτή εάν επι-
βεβαιωθεί ανοίγει πιθανά το δρόμο για το σχεδιασμό
ενός εμβολίου που θα περιέχει πρωτεΐνες που ενερ-
γοποιούν τόσο την κυτταρική όσο και τη χυμική ανο-
σολογική απάντηση του ξενιστή. 

Νεκρά ολοκυτταρικά εμβόλια 
έναντι του πνευμονιόκοκκου

Ήδη από το 1911, μελετάται η πιθανότητα χρήσης
ενός νεκρού ολόκληρου πνευμονιοκοκκικού κυττάρου
που θα περιλάμβανε πολλαπλά αντιγόνα. Αρχικά,
χρησιμοποιήθηκε ένα στέλεχος χωρίς κάψα με σκοπό
την αύξηση της ανοσολογικής απάντησης στα αντι-
γόνα που καλύπτονται από την κάψα. Προηγούμενες
μελέτες επιβεβαίωσαν ότι η ανοσοποίηση ποντικιών
με νεκρά πνευμονιοκοκκικά κύτταρα προσέφεραν
προστασία έναντι του αποικισμού του ρινοφάρυγγα
μέσω των CD+4 Τ-λεμφοκυττάρων και της διεισδυτι-
κής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης μέσω της παραγω-
γής αντισωμάτων. Πλεονεκτήματα αυτής μεθόδου
αφορούν το χαμηλό κόστος παραγωγής και την προ-
στασία έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου ανεξάρ-
τητα από τον ορότυπο.40,41 Προκλινικές μελέτες και
μελέτες φάσης Ι είναι σε εξέλιξη.
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Προβληματισμοί και προκλήσεις για το μέλλον

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο ποιες πρωτεΐνες και σε
ποιο συνδυασμό θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν
σε ένα εμβόλιο που θα προσέφερε την καλύτερη προ-
στασία έναντι της πνευμονιοκοκκικής νόσου. Ένα
μόνο αντιγόνο χαρακτηρίζεται από έντονη αντιγονική
και γενετική ανομοιογένεια, ενώ η οριζόντια αλλαγή
γονιδίων μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα
ενός πρωτεϊνικού εμβολίου. Επίσης, κανένα αντιγόνο
δεν έχει αποδειχθεί να παρέχει προστασία έναντι
όλων των ορότυπων σε προκλινικές μελέτες. Τελευ-
ταίες μελέτες έχουν δείξει ότι ο συνδυασμός πρωτεϊ-
νικών αντιγόνων είναι πιο αποτελεσματικός στην
πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής νόσου.42 Γίνονται
προσπάθειες δημιουργίας μία τράπεζας που θα
έχουν καταγραφεί όλα τα στελέχη πνευμονιόκοκκου
παγκόσμια με σκοπό να προσδιοριστεί η αντιγονική
ποικιλομορφία των υποψήφιων αντιγόνων-στόχων
ώστε να επιλεγούν εκείνα που είναι ευρέως κοινά σε
όλα τα στελέχη. Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη μελέτες
που αφορούν τη λειτουργία των αντισωμάτων έναντι
των πρωτεϊνών. Ακόμα, πρέπει να ελεγχθεί η πιθανή
αμινοξική ομολογία των πρωτεϊνών του πνευμονιο-
κόκκου με πρωτεΐνες του ανθρώπινου οργανισμού
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διασταυρούμενη
αντίδραση. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι με την αύ-
ξηση της ηλικίας ο άνθρωπος αποκτά σταδιακά ανο-
σία στον πνευμονιόκοκκο μέσω της διαρκούς έκθεσης
στο βακτήριο, οποιαδήποτε πρόταση για πνευμονιο-
κοκκικά εμβόλια πρέπει να ελεγχθεί σε κλινικές μελέ-
τες τόσο σε μικρές ηλικίες όσο και σε ηλικιωμένους.
Τέλος, πρωτεΐνες που παράγονται με τη γενωμική τε-
χνολογία μπορεί να είναι τοξικές για τον ανθρώπινο
οργανισμό όποτε θα πρέπει να ελεγχθούν και σε κλι-
νικές μελέτες. 

Συμπεράσματα

Το επίτευγμα των συζευγμένων πνευμονιοκοκκικών
εμβολίων το 2000 έφερε ελπίδες μείωσης, αν όχι εξά-
λειψης, της πνευμονιοκοκκικής νόσου, που αποτελεί
μία σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία. Από τότε,
έγινε φανερό πώς τα αντισώματα έναντι των πολυ-
σακχαριτών μπορεί να προσφέρουν προστασία έναντι
της πνευμονιοκοκκικής νόσου άμεσα αλλά και έμμεσα
μέσω της ανοσίας της αγέλης. Ωστόσο, σύντομα ήρ-
θαμε αντιμέτωποι με την ικανότητα του πνευμονιό-
κοκκου να προσαρμόζεται με ποικίλους τρόπους στην
ανοσολογική πίεση (φαινόμενο αντικατάστασης, γε-
νετικές μεταλλάξεις, ανταλλαγές γενετικού υλικού με-
ταξύ των ορότυπων), γεγονός που μείωσε την
αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Έτσι, νέες στρα-
τηγικές για την παροχή ανοσίας έναντι του πνευμο-
νιόκοκκου τόσο για τις αναπτυσσόμενες, όσο και για
τις αναπτυγμένες χώρες, παραμένουν επείγουσα
προτεραιότητα για την επιστημονική κοινότητα. Όλες
οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν παραπάνω σχετικά με
τα νέα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια μας δίνουν αρκετή
αισιοδοξία. Αρκετά από τα νέα αντιγόνα-στόχους
ελέγχονται ήδη για την αντιγονικότητα και την προ-
στατευτική τους ικανότητα σε προκλινικές μελέτες,
ενώ κάποια από αυτά έχουν περάσει στο στάδιο κλι-
νικών μελετών. Γενικά, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να
μιλήσουμε για συζευγμένα εμβόλια με περισσότε-
ρους πολυσακχαρίτες, συνδυασμό πολυσακχαριτών
με πρωτεΐνες,  καθαρά πρωτεϊνικά εμβόλια ή εμβόλια
με νεκρά κύτταρα πνευμονιόκοκκου. Ωστόσο είναι
πλέον ξεκάθαρο ότι η κλινική εκτίμηση καθενός από
τα παραπάνω εμβόλια είναι αυτή που θα καθορίσει
την αποτελεσματικότητά του έναντι της πνευμονιο-
κοκκικής νόσου και επομένως τη δυναμική του ως συ-
στατικό ενός νέου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου. 
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Βιβλιογραφία

Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) is responsible for considerable morbidity and mortality

worldwide predominantly in children younger than 2 years, the elderly over 65 years and immuno-

compromised individuals. Currently available pneumococcal vaccines are based on the generation of

antibodies against polysaccharide capsule. Although these vaccines are effective against pneumo-

coccal disease, their clinical effectiveness is limited due to several drawbacks. In particular, their high

cost makes their widespread use difficult predominantly in developing countries. Αdditionally, the wide-

spread use of PCV in the last decade has been associated with the emergence of non-vaccine

serotypes with significant pathogenic potential antibiotic resistance, indicating that serotype replace-

ment has been occurred. Thus, alternative strategies against pneumococcal disease are being actively

considered and will be discussed here. These include new conjugate-polysaccharide technologies,

vaccines based on protein antigens that are well-conserved among different pneumococcal serotypes

and inactivated whole cell pneumococcal vaccines in order to offer serotype-independent protection

against pneumococcal disease. The host-pathogen interaction and the immune response during pneu-

mococcal disease are also discussed.
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