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Περίληψη 

 

Τίτλος εργασίας: Εµβολιαστική κάλυψη και cocoοning ασθενών µε διαβήτη τύπου 1 

Της: Βικτωρίας Γιατράκη 

Επιβλέποντες: Περδικογιάννη Χ., Δηµητρίου Ε., Ξεκούκη Π. 

Ηµεροµηνία: Ιανουάριος 2021  

 
Εισαγωγή: Τα άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, αποτελούν βασικό στόχο των 

στρατηγικών εµβολιασµού, καθώς διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο συχνών και σοβαρών 

λοιµώξεων, από νοσήµατα που προλαµβάνονται µε εµβολιασµό, όπως τη γρίπη, τον 

πνευµονιόκοκκο και την ηπατίτιδα Β, γεγονός που αυξάνει δυνητικά την νοσηρότητα 

και θνησιµότητα τους. Έτσι, είναι σηµαντική η αξιολόγηση του βαθµού εφαρµογής των 

συστάσεων εµβολιασµού για τους ίδιους και το στενό περιβάλλον τους, σύµφωνα µε 

την στρατηγική του «cocooning», η οποία στοχεύει στην δηµιουργία ενός 

προστατευτικού «περιβλήµατος» γύρω από τα ευπαθή άτοµα. 

 

Μέθοδος: Πρόκειται για συγχρονική µελέτη παρατήρησης, που πραγµατοποιήθηκε την 

περίοδο Σεπτεµβρίου – Δεκεµβρίου 2020. Ο πληθυσµός της µελέτης περιλαµβάνει 

παιδιά και εφήβους µε ΣΔτ1, που εξετάστηκαν στα πλαίσια του τακτικού 

παιδοδιαβητολογικού ιατρείου του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου 

Ηρακλείου, καθώς επίσης ενήλικες πάσχοντες από ΣΔτ1 που παρακολουθούνται στο 

Διαβητολογικό Κέντρο στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου. Εξετάστηκε η 

εµβολιαστική τους κάλυψη για τα νοσήµατα για τα οποία υπάρχει σύσταση 

εµβολιασµού, καθώς και του στενού τους περιβάλλοντος για τη γρίπη. Επιπρόσθετα, 

µελετήθηκε η συσχέτιση δηµογραφικών παραµέτρων, του γλυκαιµικού ελέγχου και του 

εµβολιασµού της οικογένειας µε τα επίπεδα εµβολιαστικής κάλυψης των ίδιων. 

  

Αποτελέσµατα: Συνολικά 258 άτοµα συµµετείχαν στην παρούσα µελέτη. Από αυτά τα 

111 αφορούν σε παιδιά και εφήβους και τα 147 σε ενήλικες. Τα ποσοστά πλήρους 

εµβολιασµού των δύο ηλικιακών οµάδων για τη γρίπη, τη διφθερίτιδα, τον τέτανο, τον 

κοκκύτη και τον µηνιγγιτιδόκοκκο βρέθηκαν < 65%. Eνώ τα άτοµα < 18 ετών 

εµβολιάζονται ικανοποιητικά, κατά 90.3%, στα πλαίσια του βασικού εµβολιασµού µε 
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το PCV, η κάλυψη και των δύο οµάδων µε το επιπλέον 23δύναµο εµβόλιο που 

συνιστάται ειδικά στα άτοµα µε διαβήτη βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα, 

10.8%. Παράλληλα, αν και η εµβολιαστική κάλυψη των παιδιών για την ηπατίτιδα Β 

είναι εξαιρετικά υψηλή, 99%, οι ενήλικες εµβολιάζονται πλήρως κατά 78.2%. Τα νεαρά 

άτοµα της µελέτης εµβολιάζονται επαρκώς για την πολιοµυελίτιδα, τον Hib και την 

ιλαρά – παρωτίτιδα – ερυθρά κατά 99%, 91.9% και 90.3% αντίστοιχα, µετρίως 

ικανοποιητικά για την ανεµευλογιά (86.4%), ενώ για την ηπατίτιδα Α και τον HPV, η 

κάλυψη τους βρέθηκε πληµελλής, 76.5% και 42.5%, αντίστοιχα. Σε ότι αφορά τη 

στρατηγική «cocooning», ο εµβολιασµός των στενών επαφών των διαβητικών ασθενών 

για τη γρίπη βρέθηκε ανεπαρκής, καθώς σε ποσοστό 51.6% δεν εµβολιάζεται κανένα 

µέλος της οικογένειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι ασθενείς 

που εµβολιάζονται λιγότερο για τη γρίπη, είναι πιο πιθανό να έχουν και λιγότερο καλό 

γλυκαιµικό έλεγχο, ενώ όσοι εµβολιάζονται περισσότερο, είναι πιο πιθανό να έχουν και 

περισσότερα άτοµα στο στενό περιβάλλον τους επίσης εµβολιασµένα για τη γρίπη. 

 

Συµπεράσµατα: Τα επίπεδα εµβολιαστικής κάλυψης των ατόµων µε ΣΔτ1 για τα 

νοσήµατα για τα οποία υπάρχει σύσταση εµβολιασµού, καθώς και του στενού 

περιβάλλοντος τους για τη γρίπη, παραµένουν χαµηλότερα από το στόχο, µε εξαίρεση 

ορισµένα εµβόλια του βασικού χρονοδιαγράµµατος. Υπογραµµίζεται, η ανάγκη 

περαιτέρω µελέτης της εµβολιαστικής τους κάλυψης και των οικογενειών τους στα 

πλαίσια της στρατηγικής «cocooning», η οποία µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στη 

βελτίωση της προστασίας τους από σοβαρές επιπλοκές λοιµωδών νοσηµάτων, ενώ 

φαίνεται να σχετίζεται εµµέσως µε τη συµµόρφωση µε τον ετήσιο εµβολιασµό έναντι 

της γρίπης. Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη βελτίωσης των πρακτικών εµβολιασµού 

και στοχευµένων παρεµβάσεων που δύνανται να αυξήσουν τα επίπεδα εµβολιαστικής 

κάλυψης. 

 

Λέξεις κλειδιά: εµβολιαστική κάλυψη, διαβήτης τύπου 1, γρίπη, πνευµονιόκοκκος, 

cocooning, HbA1c 
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Abstract 

 

Title: Vaccine coverage and cocooning of patients with type 1 diabetes 

By: Victoria Giatraki 

Supervisors: Perdikogianni C., Dimitriou H., Xekouki P. 

Date: February 2021 

 
 
Introduction: People with type 1 diabetes mellitus, are a key target population for 

vaccination strategies, as they are at increased risk of developing frequent and serious 

infections from vaccine – preventable diseases, such as influenza, pneumococcal 

disease and hepatitis B infection, potentially increasing their morbidity and mortality. 

Thus, vaccination is of great importance, as well as the evaluation of its impelmentation 

on diabetic patients and their close contacts, according to the "cocooning" strategy, 

which aims to create a protective environment around vulnerable individuals. 

 

Methods: A cross - sectional study was conducted between September and December 

2020. The study population comprised children and adolescents, as well as adults with 

diabetes type 1, who were examined at the Pediatric Outpatient Clinic of the University 

Hospital of Heraklion, and the Diabetic Center of the "Venizeleio" General Hospital, 

respectively. Τhe complete vaccination coverage of people with T1D for the 

recommended vaccines, as well as of their close contacts for influenza vaccine was 

examined. In addition, the correlation of demographic parameters, degree of glycemic 

control and vaccination of their family contacts with the vaccination coverage of people 

with T1D was assesed. 

 

Results: The study included 258 participants. Of these, 111 are children and 

adolescents and 147 for adults. An estimated percentage lower than 65% of both groups 

were found to be fully vaccinated for influenza, diphtheria, tetanus, pertussis and 

meningococcus. While the juvenile population seems to be adequately vaccinated 

(90.3%), in terms of the basic conjugated pneumococcus vaccination, their coverage 

with the additional 23-valent vaccine recommended especially for people with diabetes 

is at remarkably low levels, which also applies to the adult group, as only an estimated 
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10.8% of both groups were found to be vaccinated. At the same time, although the 

vaccination coverage of children for hepatitis B is extremely high (99%), the relevant 

percentage for the adult population was found to be at the level of 78.2%. Young people 

in the study were adequately vaccinated against polio, Hib and measles-mumps-rubella, 

99%, 91.9% and 90.3% respectively, moderately vaccinated for chickenpox, 86.4%, 

while their coverage for hepatitis A and HPV was found to be inadequate, 76.5% and 

42.5% respectively. Regarding the "cocooning" strategy, vaccination of close contacts 

of diabetic patients against influenza was found to be insufficient, as an estimated of 

51.6% of contacts were found to be unvaccinated. Interestingly, the present study 

showed that patients who are less vaccinated against influenza are more likely to have 

poorer glycemic control, while those who are fully vaccinated are more likely to have 

more people in their close environment also vaccinated against influenza. 

 

Conclusions: The vaccination coverage of people with T1D for recommended vaccines, 

as well as their enviroments’ against influenza, remain below target, with the exception 

of some vaccines included in the basic vaccination schedule. Τhere is a profound need 

for further study of their vaccination coverage as well as their close contacts in terms of 

"cocooning" strategy, which can significantly contribute to their protection from serious 

complications of infectious diseases. At the same time, improvement of vaccination 

practices is needed, as well as targeted interventions that may increase vaccination 

coverage for diabetic patients and their close contacts. 

 
Key words: vaccination coverage, type 1 diabetes, influenza, pneumococcal disease, 

cocooning, HbA1c 
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Συντοµογραφίες 

 

ΠΟΥ: Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας 

CDC: Center for Disease Control and Prevention 

ΣΔ: Σακχαρώδης Διαβήτης 

ΣΔτ1 / T1D: Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 / Type 1 Diabetes 

ADA: American Diabetes Care 

HbA1c: Γλυκοζυλιωµένη Αιµοσφαιρίνη 

AACE: American Association of Clinical Endocrinologists 

CGM: Continuous Glucose Monitoring 

MDI: Multiple dose injection / multiple daily injections 

CSII: Continuous Subcutaneous Insulin Infusion 

NK: natural killer cell 

Ε.Π.Ε.: Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµού 

PCV: pneumococcal 7-valent, 10-valent or 13-valent conjugate vaccine 

PPSV23: 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine 

MenC: meningococcal C conjugate vaccine 

MenACWY: meningococcal A, C, W135 and Y polysaccharide conjugate vaccine 

ΠαΓΝΗ: Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου 

ΒΓΝΗ: Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου 

ACIP: Advisory Committee on Immunization Practices – Συµβουλευτική Επιτροπή 

Πρακτικών Ανοσοποίησης 
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1. Εισαγωγή / Γενικό µέρος 

 

1.1. Σηµασία εµβολιαστικής κάλυψης παιδιών και ενηλίκων µε χρόνιες παθήσεις 

 

Τα προγράµµατα εµβολιασµού παιδιών και ενηλίκων αποτελούν σηµαντικό 

συστατικό της πρωτοβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης, αποτρέποντας σύµφωνα µε τον 

Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας πάνω από 2.5 εκατοµµύρια θανάτους κάθε χρόνο [1, 2]. 

Μάλιστα, τα άτοµα µε χρόνιες παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, αποτελούν 

βασικό στόχο των στρατηγικών εµβολιασµού, καθώς είναι πιο πιθανό να εµφανίσουν 

επιπλοκές από ασθένειες που προλαµβάνονται µε εµβόλια, οι οποίες µπορεί να 

περιλαµβάνουν παρατεταµένη νοσηλεία ή ακόµα και θάνατο [3, 4]. Ωστόσο, πρόσφατα 

στοιχεία δείχνουν ότι οι οµάδες αυτές ασθενών, συχνά εµβολιάζονται πτωχά, ακόµη και 

σε χώρες µε καλά λειτουργικά συστήµατα παροχής υπηρεσιών υγείας [5]. 

 

1.2. Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1 

 

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί µία από τις πιο συχνές χρόνιες παθήσεις 

στους ενήλικες παγκοσµίως [6]. Ωστόσο, ένα µικρό αλλά όχι αµελητέο ποσοστό σε 

σύγκριση µε τον διαβήτη τύπου 2, της τάξης του 5%, αφορά σύµφωνα µε τη Διεθνή 

Αναφορά Στατιστικών στον Διαβήτη του 2017 (CDC), τα άτοµα µε τύπου 1 διαβήτη 

στις ΗΠΑ [7]. Μάλιστα, ο τύπος 1 αποτελεί και την πιο κοινή µορφή διαβήτη στα νέα 

άτοµα προσβάλλοντας περίπου 1 στα 400 παιδιά [8]. Αν και η διάγνωση του µπορεί να 

γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία, αποτελεί µία από τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις της 

παιδικής ηλικίας, µε 15 – 20% των νέων διαγνώσεων να προκύπτουν σε παιδιά ηλικίας 

κάτω των 5 ετών [8,9]. 

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔτ1), ως χρόνιο νόσηµα, χαρακτηρίζεται 

από έλλειψη ινσουλίνης µέσω αυτοάνοσης καταστροφής των β – κυττάρων του 

παγκρέατος και επακόλουθη υπεργλυκαιµία [10]. Η ρύθµιση των τιµών της γλυκόζης 

του αίµατος µέσα σε ένα αποδεκτό εύρος τιµών αποτελεί µείζονα στόχο στη διαχείριση 

του διαβήτη, ενώ σε ότι αφορά τις µακροχρόνιες επιπλοκές του, οι υψηλές τιµές 

γλυκόζης στο αίµα µπορούν να επηρεάσουν και να αποδυναµώσουν τις ανοσολογικές 

απαντήσεις του οργανισµού και να µειώσουν την ικανότητα του να αντιµετωπίσει 
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λοιµώξεις. Έτσι τα άτοµα µε διαβήτη παρουσιάζουν αυξηµένη ευπάθεια σε λοιµώξεις, 

γεγονός που αυξάνει δυνητικά τη νοσηρότητα και θνησιµότητα τους [11]. 

Παρά την τεκµηρίωση ότι ο επαρκής γλυκαιµικός έλεγχος βελτιώνει την 

ανοσολογική λειτουργία και µειώνει την νοσηρότητα και θνησιµότητα που σχετίζεται 

µε σοβαρές λοιµώξεις στον ΣΔ [12], η επίτευξη επαρκούς µεταβολικού ελέγχου, ειδικά 

στις µικρότερες ηλικίες, καθίσταται αρκετά δύσκολη. Τα παιδιά και οι νέοι µε ΣΔτ1 

πρέπει να ακολουθούν µία περίπλοκη και χρονοβόρα αγωγή και συγκεκριµένο τρόπο 

ζωής ώστε να καθυστερήσουν ή να αποτρέψουν την εµφάνιση οξέων και χρόνιων 

επιπλοκών. Ο στόχος του ελέγχου ορίζεται επί του παρόντος µε τα επίπεδα 

γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης (HbA1c) < 7.0% σύµφωνα µε την ADA (≤ 6.5% 

σύµφωνα µε την AACE), µε τον έλεγχο να προτείνεται να πραγµατοποιείται κάθε τρεις 

µήνες ή τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο (για ασθενείς µε σταθερό γλυκαιµικό 

έλεγχο) [13]. Αν και κύριος στόχος του γλυκαιµικού ελέγχου είναι η τιµή της HbA1c, η 

καθηµερινή αυτοδιαχείριση του διαβήτη διευκολύνεται από τα συστήµατα συνεχούς 

καταγραφής γλυκόζης (CGM), τα οποία έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως 

συµπληρωµατικοί µέθοδοι εκτίµησης των επιπέδων γλυκόζης. Σε ότι αφορά τη 

θεραπεία µε ινσουλίνη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο και εντατικό µέρος της 

θεραπείας, εφαρµόζονται δύο προσεγγίσεις:  (Ι) το σχήµα πολλαπλών ενέσεων (MDI) 

µε τρεις ή περισσότερες ενέσεις ανά ηµέρα χρησιµοποιώντας ανάλογα ινσουλίνης 

µακράς και βραδείας δράσης, και (ΙΙ) την συνεχή υποδόρια έγχυση ινσουλίνης / 

θεραπεία µε αντλία ινσουλίνης. Η τελευταία θεωρείται «χρυσός κανόνας» στην 

αυτοδιαχείριση του διαβήτη, ειδικά για τους ενήλικες πάσχοντες, αν και εφαρµόζεται 

µε επιτυχία και σε εφήβους και παιδιά [14]. 

Πολυάριθµες µελέτες έχουν ασχοληθεί µε τη σύνδεση µεταξύ του διαβήτη και 

των λοιµώξεων, κυρίως σε ενήλικες, αλλά αρκετές έχουν επίσης επισηµάνει την 

επίδραση και την επίπτωση των λοιµώξεων στα παιδιά και εφήβους µε διαβήτη [15 - 

17]. Έχει αναφερθεί επιπρόσθετα ότι από τις κοινές λοιµώξεις της κοινότητας, 

ορισµένες εµφανίζονται «κατά προτίµηση» σε ασθενείς µε ΣΔ, και άλλες λοιµώξεις 

µπορούν να είναι πιο επιθετικές σε αυτήν την οµάδα πληθυσµού [16]. 

Πολλαπλές πτυχές της ανοσίας φαίνεται ότι επηρεάζονται σε ασθενείς µε 

διαβήτη. Συνολικά, οι µεταβολές που προκαλούνται τόσο από την ίδια τη νόσο, όσο και 

την ανοσοαπόκριση, είναι υπεύθυνες για τον αυξηµένο κίνδυνο λοιµώξεων. Μελέτες 
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δείχνουν ότι οι διαβητικοί ασθενείς παρουσιάζουν ανεπάρκεια του C4 στοιχείου του 

συµπληρώµατος, γεγονός που πιθανά σχετίζεται µε δυσλειτουργία των 

πολυµορφοπύρηνων ουδετεροφίλων και µε µειωµένη απόκριση κυτταροκινών, 

µειωµένη χηµειοταξία και φαγοκυττάρωση, διαταραχές των δενδριτικών και κυττάρων 

ΝΚ, σε συνδυασµό µε µεταβολές στο µικροβίωµα [14,18,]. Οι διαταραχές αυτές σε 

συνδυασµό µε την υπεργλυκαιµία, αυξάνουν τόσο τον κίνδυνο λοιµώξεων όσο και τη 

σοβαρότητα τους. Η παρουσία µίας λοιµώδους κατάστασης, αντίστροφα, αυξάνει τα 

επίπεδα γλυκόζης στο αίµα και ως επακόλουθο τον κίνδυνο απορρύθµισης [18]. 

 

1.3. Σπουδαιότητα εµβολιασµού παιδιών και ενηλίκων µε Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 

 

Η ευπάθεια στις λοιµώξεις σε συνδυασµό µε τις ιδιαιτερότητες που ενέχει η 

αυτοδιαχείριση του ΣΔτ1 καθιστά  σαφές ότι ο εµβολιασµός είναι ζωτικής σηµασίας 

για αυτήν την οµάδα ασθενών και αποτελεί µία κρίσιµη στρατηγική στη µείωση 

νοσηρότητας και θνητότητας από λοιµώδη νοσήµατα [18]. Οι τρέχουσες συστάσεις του 

CDC αφορούν τον εµβολιασµό τους έναντι της γρίπης, του πνευµονιόκοκκου, της 

διφθερίτιδας, του τετάνου και του κοκκύτη, καθώς και της ηπατίτιδας Β και του ιού της 

ανεµευλογιάς – έρπητα ζωστήρα [19].  

Οι πιο συχνές αναπνευστικές λοιµώξεις που σχετίζονται µε το διαβήτη, 

προκαλούνται από τον Streptococcus pneumoniae και τον ιό της γρίπης. Αν και η 

διεθνής βιβλιογραφία είναι περιορισµένη σε ότι αφορά τα παιδιά, συνολικά οι 

διαβητικοί ασθενείς είναι 6 φορές πιο πιθανό να νοσηλευτούν κατά την περίοδο 

έξαρσης της γρίπης σε σχέση µε τους υγιείς, ενώ βρίσκονται σε µεγαλύτερο κίνδυνο 

επιπλοκών από τον H1N1 [17]. Σε ότι αφορά τον παιδιατρικό πληθυσµό, έχει φανεί ότι 

η νοσηλεία τους ειδικά λόγω πνευµονιοκοκκικών λοιµώξεων και γρίπης είναι υψηλή, 

ενώ έχουν 4.4 φορές περισσότερο κίνδυνο για νοσηλεία σχετιζόµενη µε πνευµονία [20]. 

Ο εµβολιασµός έναντι της γρίπης, συστήνεται ετησίως σε οµάδες αυξηµένου 

κίνδυνου, συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών, εφήβων και ενηλίκων µε ΣΔ, σύµφωνα 

µε το Ε.Π.Ε [21, 22]. Αν και η γρίπη παραδοσιακά δε θεωρείται σοβαρή ασθένεια για 

τα υγιή παιδιά, για έναν ευπαθή πληθυσµό όπως τον εξεταζόµενο µπορεί να οδηγήσει 

σε σοβαρές επιπλοκές. Πολυκεντρική αναδροµική µελέτη στην Ιταλία που αφορούσε 

την πανδηµική γρίπη στον παιδιατρικό πληθυσµό µε ΣΔτ1, έδειξε ότι µόνο το 30% των 
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παιδιών και εφήβων µε το νόσηµα αυτό έλαβαν το εµβόλιο της γρίπης [23]. Μάλιστα, 

αν και η κλινική νόσος ήταν σχετικά ήπια, οι επιπλοκές που παρατηρήθηκαν και 

οδήγησαν σε νοσηλεία, µε την ανάγκη εντατικής θεραπείας, αφορούσαν ειδικά τα πολύ 

µικρά παιδιά. Παράλληλα, η βακτηριακή συλλοίµωξη διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο 

στις θανατηφόρες περιπτώσεις, µε το δείκτη θνητότητας να εκτιµάται περίπου σε 0.3% 

[24]. 

Σε ότι αφορά τον εµβολιασµό έναντι του πνευµονιοκόκκου, συνιστάται η 

χορήγηση του 23-δύναµου πολυσακχαριδικού εµβολίου (PPSV) επιπλέον του 

συζευγµένου PCV13 σε άτοµα >2 ετών µε αυξηµένο κίνδυνο νόσησης από 

πνευµονιοκοκκικές λοιµώξεις [21]. Όπως έδειξε µελέτη στην Αγγλία, παρά τη 

µειωµένη επίπτωση διεισδυτικής πνευµονιοκοκκικής νόσου τόσο στον εµβολιασµένο 

όσο και στον ανεµβολίαστο πληθυσµό, τα ποσοστά νοσηλείας των ασθενών µε ΣΔτ1 

παραµένουν περισσότερο από 3 φορές υψηλότερα σε σύγκριση µε τον υγιή πληθυσµό 

[25]. Παρότι ο επιπολασµός του Streptococcus pneumoniae στο ρινοφάρυγγα παιδιών 

µε ΣΔ δε φαίνεται να αυξάνεται σε σχέση µε τα υγιή παιδιά, µε διαφορές όµως στον 

αποικισµό όταν συντρέχουν και άλλοι ανοσολογικοί παράγοντες, µελέτες έχουν δείξει 

ότι οι διαβητικοί ασθενείς είναι πιο ευπαθείς στις πνευµονιοκοκκικές λοιµώξεις και σε 

µεγαλύτερο κίνδυνο βακτηριαιµίας, χειρότερης πρόγνωσης και µεγαλύτερης 

θνησιµότητας [26,16]. Παρά τις επικρατούσες πολιτικές εµβολιασµού, τα ποσοστά 

κάλυψης µε το PPSV23 µε βάση µελέτη στις ΗΠΑ, παραµένουν πτωχά [26]. 

Επιπρόσθετα µε τα παραπάνω νοσήµατα, οι διαβητικοί ασθενείς βρίσκονται σε 

δυνητική έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Β ως αποτέλεσµα διαδικασιών που σχετίζονται 

µε τον έλεγχο της νόσου τους [16]. Ωστόσο, όπως έδειξε συγχρονική µελέτη στην 

Ισπανία µε 1757 συµµετέχοντες ενήλικες ασθενείς µε ΣΔ, οι εµβολιασµοί έναντι της 

ηπατίτιδας Β (όπως και µε το 23δύναµο πολυσακχαριδικό εµβόλιο) ήταν εξαιρετικά 

ανεπαρκείς αποκλείοντας οποιαδήποτε στατιστική ανάλυση [27].  

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, οι διαβητικοί ασθενείς βρίσκονται σε µεγαλύτερο 

κίνδυνο επιπλοκών από τον τέτανο, µία λοίµωξη που εµφανίζεται 3.2 φορές 

περισσότερο στους ίδιους απ’ ότι στο γενικό πληθυσµό, µε το δείκτη θνητότητας να 

αναφέρεται 44% σε σχέση µε τους υγιείς (28%) [28]. Μάλιστα, στο 30% των 

διαβητικών ασθενών µε τέτανο, δεν προηγήθηκε οξύς τραυµατισµός, αλλά φαίνεται 

περισσότερο να σχετίζεται µε χρόνια τραύµατα στα πλαίσια της νόσου [28]. Παρ’ όλα 
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αυτά, όπως έδειξε συγχρονική µελέτη σχετικά µε την εµβολιαστική κάλυψη 275 

παιδιών µε χρόνια νοσήµατα, τα παιδιά µε ΣΔτ1 (Ν=54) είχαν τη χαµηλότερη κάλυψη 

για το εµβόλιο διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη, καθώς και της ηπατίτιδας Β, της 

πολιοµυελίτδας και του Hib, µε το µεγαλύτερο ποσοστό καθυστερηµένης χορήγησης 

δόσεων σε σχέση µε τα άλλα χρόνια νοσήµατα [29]. 

Σύµφωνα µε το Ε.Π.Ε της Ελλάδας ο εµβολιασµός έναντι του αιµόφιλου 

ινφλουέντζας τύπου b συνιστάται ως εµβολιασµός ρουτίνας σε όλα τα παιδιά ηλικίας 2 

– 59 µηνών. Αν στην εποχή προ της έναρξης εµβολιασµού µε το συζευγµένο εµβόλιο 

Hib, η διευσδυτική νόσος αφορούσε ως επί το πλείστον τα παιδιά, η σύγχρονη 

βιβλιογραφία δείχνει ότι τα ανεµβολίαστα άτοµα µε χρόνιες παθήσεις 

συµπεριλαµβανοµένου του διαβήτη, είναι δυνατόν να εµφανίζουν διαταραχές της 

χυµικής ανοσίας που οδηγούν σε αυξηµένη ευπάθεια στις λοιµώξεις από τον Hib [30]. 

Συνολικά, παρά τις δηµοσιευµένες συστάσεις εµβολιασµού έναντι 

συγκεκριµένων νοσηµάτων, έχει παρατηρηθεί ότι τα ποσοστά εµβολιαστικής κάλυψης 

των διαβητικών ατόµων είναι συχνά µη ικανοποιητικά, επιδεικνύοντας την 

ευαλωτότητα τους σε ένα σηµαντικό αριθµό νοσηµάτων αλλά και την ανάγκη 

ενίσχυσης των στρατηγικών εµβολιασµού [16, 31]. Ειδικά στις µεγαλύτερες ηλικίες, τα 

παιδιά φαίνεται ότι εµβολιάζονται λιγότερο ικανοποιητικά σε σχέση µε τις µεγαλύτερες 

ηλικίες ανάµεσα σε άλλα εµβόλια και για τη γρίπη [32]. Μελέτη που ασχολήθηκε µε 

τον εµβολιασµό παιδιών µε χρόνιες παθήσεις, ανάµεσα στις οποίες η HIV λοίµωξη, η 

κυστική ίνωση, η µεταµόσχευση ήπατος και ο σακχαρώδης διαβήτης, έδειξε ότι < 25% 

των παιδιών σε κάθε οµάδα εµβολιάζεται έναντι του πνευµονιόκοκκου, ενώ τα 

χαµηλότερα ποσοστά κάλυψης έναντι της γρίπης (21 – 61%) παρατήρηθηκαν στην 

οµάδα των διαβητικών παιδιών [33]. Μάλιστα, η κύρια αιτία µη εµβολιασµού έναντι 

της γρίπης φαίνεται να είναι η µη επίγνωση της σοβαρότητας των παραπάνω 

λοιµώξεων στα παιδιά αυξηµένου κινδύνου, από τους φροντιστές των ασθενών, ενώ σε 

µικρότερο βαθµό η έλλειψη ενηµέρωσης για τις συστάσεις εµβολιασµού, η οποία 

φαίνεται να αποτελεί και την κύρια αιτία µη εµβολιασµού έναντι του πνευµονιοκόκκου 

[33]. 

 

1.4. Η στρατηγική cocooning στον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 
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Η στρατηγική εµβολιασµού που αναφέρεται ως «cocooning» είναι µία σχετικά 

καινούργια έννοια που αφορά στον εµβολιασµό των στενών επαφών (γονείς, µέλη της 

οικογένειας, φροντιστές και όσοι διαµένουν στο ίδιο σπίτι) ατόµων υψηλού κινδύνου 

έναντι λοιµώξεων που προλαµβάνονται µε εµβόλια, όπως γρίπης, πνευµονιόκοκκου ή 

κοκκύτη, περιορίζοντας την έκθεση τους σε λοιµώδη νοσήµατα [34,35]. Ουσιαστικά, ο 

στόχος της πρακτικής ανοσοποίησης των οικογενειακών επαφών είναι µέσω της 

µείωσης λοιµώξεων / φορίας στο µέλος της οικογένειας, να επιτυγχάνεται επακόλουθη 

µείωση της έκθεσης στο ίδιο το ευπαθές άτοµο. 

Η πρακτική εµβολιασµού «cocooning» έχει γίνει ευρέως γνωστή κυρίως σε ότι 

αφορά τη χορήγηση του εµβολίου Tdap σε άτοµα που έρχονται σε στενή επαφή µε 

νεογνά και µικρά βρέφη. Τα έφηβα και ενήλικα µέλη του στενού οικογενειακού 

περιβάλλοντος φαίνεται να αποτελούν την κύρια πηγή µόλυνσης για τα βρέφη που δεν 

µπορούν να εµβολιαστούν και βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο 

[35,36].  Μάλιστα, το CDC συνιστά τον εµβολιασµό των γυναικών σε κάθε 

εγκυµοσύνη ανάµεσα στην 27η – 36η εβδοµάδα [37]. Βασιζόµενη στην ιδέα πρόληψης 

του κοκκύτη, η στρατηγική cocooning ουσιαστικά «επεκτάθηκε» πιο πρόσφατα και 

στον εµβολιασµό έναντι της γρίπης [38]. Έτσι, συνιστάται για όλες τις έγκυες 

ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωίδες και θηλάζουσες γυναίκες µε βάση τις διεθνείς 

συστάσεις καθώς και το Ε.Π.Ε της Ελλάδας [39,22]. Αν και η αποδοχή της στρατηγικής 

είναι όλο και αυξανόµενη, τα ποσοστά εµβολιασµού δε φαίνεται να έχουν επιτύχει 

ακόµα το στόχο, µε την αποτελεσµατικότητα της να εξαρτάται σε µεγάλο µεγάλο 

βαθµό από την συµβολή του επαγγελµατία υγείας, την εκπαίδευση και αποδοχή του 

ασθενούς, την εφαρµογή στοχευµένων πολιτκών καθώς και την ανάπτυξη 

προγραµµάτων µε καλή σχέση κόστους – αποτελεσµατικότητας [40].  

Σε ότι αφορά την ευρύτερη εφαρµογή της παραπάνω στρατηγικής, η 

Συµβουλευτική Επιτροπή Πρακτικών Ανοσοποίησης (ACIP), µε βάση τα 

επιδηµιολογικά δεδοµένα που υποδεικνύουν µειωµένη µετάδοση του ιού από µέλη του 

οικογενειακού περιβάλλοντος σε άτοµα αυξηµένου κινδύνου, συνιστά τον εµβολιασµό 

όλων των στενών επαφών (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) για τη γρίπη, που 

διαµένουν µαζί µε πάσχοντες από χρόνια νοσήµατα τα οποία τους θέτουν σε αυξηµένο 

κίνδυνο επιπλοκών [40,41]. Η σπουδαιότητα εµβολιασµού ειδικά των παιδιών 

καταδεικνύεται από το γεγονός ότι φαίνεται να έχουν τα υψηλότερα ποσοστά 
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συµπτωµατικής λοίµωξης, φέρουν υψηλούς τίτλους του ιού και µεταδίδουν πρώτα τον 

ιό στο σπίτι και στην κοινότητα [42]. Σε µία ευρύτερη κλίµακα, τα µαθηµατικά µοντέλα 

της ετήσιας µελέτης του Κέντρου Στατιστικών Υγείας του CDC, δείχνουν ότι 

εµβολιάζοντας 50% των παιδιών σχολικής ηλικίας σε µία κοινότητα, µπορεί να µειωθεί 

η πιθανότητα µιας επιδηµικής έξαρσης της γρίπης από 90% σε 36%, ενώ µπορεί να 

φτάσει έως και 4% εάν το ποσοστό εµβολιαστικής κάλυψης αυξηθεί σε 70%. Έτσι, πιο 

ειδικά, ο εµβολιασµός των παιδιών µπορεί να παρέχει έµµεση προστασία στα στενά 

µέλη της οικογένειας. Μάλιστα, καθώς 18.9% των ενηλίκων υψηλού κινδύνου για 

επιπλοκές της γρίπης στις ΗΠΑ, διαµένουν µε παιδιά, καθίσταται προφανής η σηµασία 

της πρακτικής «cocooning» στις συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού. Παρόλα αυτά τα 

αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι τα ποσοστά εµβολιασµού βρίσκονται σε χαµηλά 

επίπεδα, παρά τις διεθνείς συστάσεις [42]. 

Όπως έδειξαν τα δεδοµένα που αφορούν στη µετάδοση του κοκκύτη και της 

γρίπης, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα άτοµα που µολύνονται από ορισµένες ασθένειες 

έχουν εκτεθεί σε παθογόνα µέσω των στενών οικογενειακών επαφών τους [43]. Τέτοιες 

λοιµώξεις αποδίδονται εκτός από τα παιδιά και στους ενήλικες του περιβάλλοντος των 

ευπαθών ατόµων που είτε λόγω φθίνουσας ανοσίας είτε λόγω µη εµβολιασµού µε 

συγκεκριµένα εµβόλια, δεν προστατεύονται πλήρως από αυτές τις ασθένειες. Έτσι η 

στρατηγική του «cocooning» στοχεύει στη δηµιουργία ενός προστατευτικού 

«περιβλήµατος» γύρω από τα ευπαθή άτοµα µέσω προώθησης του εµβολιασµού του 

στενού τους περιβάλλοντος. Επειδή η βιβλιογραφία σε ότι αφορά τη στρατηγική αυτή 

είναι περιορισµένη, τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά µε διαβήτη, υπάρχει η 

ανάγκη εκτίµησης της εφαρµογής της, ειδικά λαµβάνοντας υπόψιν την ισχύουσα 

σύσταση εµβολιασµού έναντι της γρίπης των ατόµων που «βρίσκονται σε στενή επαφή 

ή φροντίζουν άτοµα µε υποκείµενο νόσηµα που συνιστά αυξηµένο κίνδυνο επιπλοκών 

της γρίπης», µε βάση το Ε.Π.Ε της Ελλάδας [21,22]. 

 

1.5. Ερευνητικά ερωτήµατα και σκοπός της µελέτης 

 

Ο εµβολιασµός και η αξιολόγηση του βαθµού εφαρµογής των συστάσεων για 

τους διαβητικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την 

πρόληψη νοσηµάτων στα οποία εµφανίζουν ευπάθεια στα πλαίσια της νόσου και από 
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τις επιπλοκές των οποίων µπορούν να προστατευτούν. Η δηµοσιευµένη βιβλιογραφία 

είναι περιορισµένη σε σχέση µε το θέµα αυτό στον πληθυσµό µε ΣΔτ1. Στην παρούσα 

διπλωµατική εργασία µέσω καταγραφής της εµβολιαστικής κάλυψης των ίδιων των 

ατόµων µε ΣΔτ1 στην Κρήτη για τα νοσήµατα για τα οποία υπάρχει σύσταση 

εµβολιασµού, καθώς και του στενού τους περιβάλλοντος για τη γρίπη, θα διερευνηθεί ο 

βαθµός συµµόρφωσης. Επιπρόσθετα, θα µελετηθούν παράµετροι που πιθανά 

συµβάλλουν ή σχετίζονται µε τα επίπεδα εµβολιαστικής τους κάλυψης. Τα 

αποτελέσµατα θα απεικονίσουν την ισχύουσα κατάσταση και θα δώσουν στοιχεία για 

τεκµηριωµένη παρέµβαση µε σκοπό τη βελτίωση της εµβολιαστικής κάλυψης. 

Παράλληλα, πιστεύεται ότι θα συµβάλει στην αξιολόγηση και προώθηση της 

στρατηγικής «cocooning», για την οποία υπάρχουν περιορισµένα δεδοµένα από την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία, ώστε µέσω παρεµβάσεων να αυξηθούν τα επίπεδα της 

εµβολιαστικής κάλυψης και τελικά να επιτυγχάνεται καλύτερη πρόληψη λοιµώξεων 

που µπορούν να αποβούν σοβαρές έως και θανατηφόρες για αυτήν την ευπαθή οµάδα 

πληθυσµού. 

 

2. Μεθοδολογία 

 

2.1. Σχεδιασµός – πληθυσµός µελέτης 

 

Πρόκειται για συγχρονική µελέτη παρατήρησης, που πραγµατοποιήθηκε την 

περίοδο Σεπτεµβρίου 2020 – Δεκεµβρίου 2020. Ο πληθυσµός της µελέτης 

περιλαµβάνει παιδιά και εφήβους πάσχοντες από ΣΔτ1, που εξετάστηκαν στα πλαίσια 

του τακτικού παιδοδιαβητολογικού ιατρείου του Πανεπιστηµιακού Γενικού 

Νοσοκοµείου Ηρακλείου, καθώς επίσης ενήλικες πάσχοντες από ΣΔτ1 που 

παρακολουθούνται στο Διαβητολογικό Κέντρο – Ιατρείο στο Βενιζέλειο Γενικό 

Νοσοκοµείο Ηρακλείου. Η καταγραφή πραγµατοποιήθηκε κατά την επίσκεψη των 

ασθενών στο ιατρείο την περίοδο από τον Αύγουστο έως Δεκέµβριο του 2020, ενώ 

συµπεριλήφθηκαν και οι ασθενείς που ερωτήθηκαν τηλεφωνικά. Η καταγραφή της 

εµβολιαστικής κάλυψης σε συνδυασµό µε τη λήψη δηµογραφικών και άλλων 

στοιχείων, πραγµατοποιήθηκε µέσω συνέντευξης / τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς 
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και ανασκόπησης των Ατοµικών Βιβλιαρίων Υγείας των ασθενών και των ιατρικών 

τους αρχείων. 

Η καταγραφή των δηµογραφικών στοιχείων περιλάµβανε την ηλικία, το νοµό 

κατοικίας, την ηµεροµηνία διάγνωσης ΣΔ, την τελευταία τιµή της γλυκοζυλιωµένης 

αιµοσφαιρίνης (Hba1c), το σχήµα ινσουλίνης (MDI / αντλία ινσουλίνης), καθώς και 

την ύπαρξη ή όχι συνοδών νοσηµάτων. Επιπρόσθετα, ερωτήθηκαν για την 

εµβολιαστική κάλυψη έναντι της γρίπης των ατόµων του στενού οικογενειακού τους 

περιβάλλοντος. 

Σε ότι αφορά την οµάδα των παιδιών και εφήβων µε ΣΔτ1, που 

παρακολουθούνται στο Παιδοδιαβητολογικό Ιατρείο του ΠαΓΝΗ, µελετήθηκαν 131 

άτοµα µε ΣΔτ1, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων του στενού οικογενειακού 

περιβάλλοντος για καθένα από αυτά. 

Στην οµάδα των ενηλίκων µε ΣΔτ1, στην παρούσα µελέτη συµπεριλήφθηκαν 

127 ενήλικες οι οποίοι παρακολουθούνται στο Διαβητολογικό Κέντρο του ΒΓΝΗ. Τα 

δεδοµένα για την εµβολιαστική τους κάλυψη, τα δηµογραφικά στοιχεία και τους 

παράγοντες που µελετούνται καθώς και το cocooning,  πάρθηκαν µέσω της προσωπικής 

συνέντευξης, µε φυσική παρουσία ή µέσω τηλεφωνικής συνέντευξης. 

 

2.2. Συλλογή – κατηγοριοποίηση δεδοµένων 

 

Σύµφωνα µε το Ε.Π.Ε Παιδιών και Εφήβων 2020, και Ενηλίκων αντίστοιχα, 

εξετάστηκε η επάρκεια του εµβολιασµού έναντι νοσηµάτων του βασικού 

χρονοδιαγράµµατος, καθώς επιπλέον και η κάλυψη για τα εµβόλια της γρίπης και του 

πνευµονιόκοκκου τα οποία συνιστώνται για τα άτοµα µε χρόνια νοσήµατα. Σε ότι 

αφορά τον εµβολιασµό έναντι του πνευµονιοκόκκου, το 23 - δύναµο πολυσακχαριδικό 

εµβόλιο (PPSV23) συνιστάται να γίνεται επιπλέον του συζευγµένου PCV13 

τουλάχιστον 2 µήνες µετά την τελευταία δόση του PCV13 (1 χρόνο µετά την τελευταία 

δόση του PCV13 για τους ενήλικες), σε άτοµα >2 ετών µε αυξηµένο κίνδυνο νόσησης 

από πνευµονιοκοκκικές λοιµώξεις, στα οποία ανήκουν τα άτοµα µε ΣΔ [19,20].  

Σχετικά µε τον εµβολιασµό έναντι της γρίπης, το εµβόλιο χορηγείται ετησίως σε άτοµα 

>6 µηνών που ανήκουν σε οµάδες αυξηµένου κινδύνου (2 δόσεις για τα βρέφη και 

παιδιά ηλικίας <9 ετών που εµβολιάζονται για πρώτη φορά ή εκείνα <9 ετών που είχαν 
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λάβει στο παρελθόν µόνο 1 δόση εµβολίου) [21]. Δεδοµένων των διαφορών στην 

εµβολιαστική κάλυψη ανάλογα µε το εκάστοτε Ε.Π.Ε µε βάση το οποίο εµβολιάστηκε 

το κάθε παιδί, καταγράφηκαν οι δόσεις εµβολίων ανά ηλικιακή οµάδα µε βάση τις 

οποίες ένα άτοµο θεωρείται επαρκώς εµβολιασµένο για την ηλικία του (πίνακας 1). 

Έπειτα, οι συµµετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση το επίπεδο κάλυψης για το 

κάθε εµβόλιο σε 3 οµάδες που θεωρήθηκαν και ποιοτικοί δείκτες: a) πλήρως 

εµβολιασµένος, b) µερικώς εµβολιασµένος, c) ανεµβολίαστος. Όσον αφορά την 

κάλυψη των ασθενών σχετικά µε τον ετήσιο εµβολιασµό έναντι της γρίπης, 

διαχωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες ως εξής: a) εµβολιασµένοι  τουλάχιστον 1 ή 2 

συνεχόµενα έτη, b) εµβολιασµένοι για >2 συνεχόµενα έτη και c) µη εµβολιασµένοι. 

Ένας παράγοντας που αξιολογήθηκε προκειµένου να εξαχθούν πιο ακριβή 

συµπεράσµατα, αφορά το χρόνο διάθεσης ορισµένων εµβολίων στην Ελλάδα. 

Συγκεκριµένα, ελήφθη υπόψιν ότι o εµβολιασµός έναντι της ανεµευλογιάς ξεκίνησε το 

2005, το PCV και το MCC το έτος 2000, ενώ το MenACWY το 2012. Τέλος, 

συµπεριελήφθησαν τα έτη διαγνωσµένου ΣΔ για το κάθε άτοµο που συµµετείχε στην 

µελέτη. 

Παράλληλα, µελετήθηκε η εµβολιαστική κάλυψη των ατόµων του στενού 

οικογενειακού περιβάλλοντος των ασθενών για τον ετήσιο εµβολιασµό έναντι της 

γρίπης σύµφωνα µε την σύσταση εµβολιασµού που αφορά όσους βρίσκονται σε στενή 

επαφή µε άτοµα µε υποκείµενα νοσήµατα. Το επίπεδο εµβολιασµού του cocooning του 

κάθε ασθενούς κατηγοριοποιήθηκε σε: a) όλα τα άτοµα στο περιβάλλον του ασθενούς 

εµβολιασµένα για τη γρίπη, b) µερικώς εµβολιασµένο περιβάλλον - δηλαδή κάποια 

άτοµα µόνο στο περιβάλλον εµβολιασµένα- και c) κανένα άτοµο στο περιβάλλον 

εµβολιασµένο για την γρίπη. Τα άτοµα που συµπεριλαµβάνονται στο περιβάλλον των 

ασθενών µε ΣΔτ1 εξετάστηκαν και διαχωρίστηκαν σε δύο οµάδες: a) γονείς, σύντροφοι 

/ σύζυγοι ή άλλα ενήλικα µέλη της οικογένειας και b) αδέρφια, παιδιά ή άλλα ανήλικα 

µέλη της οικογένειας. 

 

2.3. Μεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης 

 

Τα παραπάνω δεδοµένα καταγράφηκαν σε βάση δεδοµένων του Excel. Όλες οι 

αναλύσεις διενεργήθηκαν µε το στατιστικό πακέτο Stata 13.1. Η εµβολιαστική κάλυψη 
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ανά εµβόλιο παρουσιάζεται µε µέτρα περιγραφικής στατιστικής. Συσχετίσεις 

εµβολιαστικής κάλυψης και ηλικιακής οµάδας διερευνήθηκαν µε τη δοκιµασία χ2 (Chi 

Square). Πιθανές συσχετίσεις δηµογραφικών παραγόντων, επιπέδων γλυκαιµικού 

ελέγχου καθώς και επιπέδων εµβολιαστικής κάλυψης στα πλαίσια του cocooning µε 

την εµβολιαστική κάλυψη των ατόµων µε διαβήτη διερευνήθηκαν µε πολυπαραγοντική 

λογαριθµιστική παλινδρόµηση (logistic ordinal regression), για να προσδιοριστεί το 

µέγεθος πιθανών σχέσεων και το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας. 

 

 

3. Αποτελέσµατα 

 

3.1. Δηµογραφικά στοιχεία στατιστικής ανάλυσης  

Συνολικά 258 άτοµα συµµετέχουν στην παρούσα µελέτη. Από αυτά τα 111 είναι  

παιδιά και έφηβοι (<18 ετών) και τα 147 ενήλικες (≥18 ετών). Η διάµεση ηλικία είναι 

20 έτη, το 53,1% αφορά στο ανδρικό φύλο (n= 137) και το 46,9% στο γυναικείο 

(n=121). Ο τόπος διαµονής τους είναι ο νοµός Ηρακλείου 66,2% (n=171) και σε 

µικρότερο ποσοστό οι νοµοί Χανίων 13,9% (n=36), Ρεθύµνου 9.6% (n=25) και 

Λασιθίου 10% (n= 26). Η διάµεση διάρκεια διαγνωσµένου διαβήτη είναι 7 έτη (3 - 14), 

ενώ η διάµεση τιµή της τελευταίας τιµής HbA1c (%) είναι 7,25. Σε ότι αφορά τη 

διαχείριση του διαβήτη, οι διαβητικοί ασθενείς χρησιµοποιούν το σχήµα πολλαπλών 

ενέσεων (MDI) κατά 88% (n=227), ενώ σε 12% (n=31) φέρουν αντλία συνεχούς 

έγχυσης ινσουλίνης. Σε ποσοστό 37,6% (n=97) των συµµετεχόντων συνυπάρχει 

τουλάχιστον µία παθολογική κατάσταση εκτός του διαβήτη. Τα δεδοµένα εµβολιασµού 

για τον πληθυσµό του cocooning, πάρθηκαν µέσω συνέντευξης για συνολικά 603 άτοµα 

που ανήκουν στο άµεσο περιβάλλον 226 διαβητικών ατόµων. Οι γονείς, οι σύντροφοι / 

σύζυγοι ή άλλα ενήλικα µέλη της οικογένειας είναι το 65,3% (n=394) και το 34,7% 

(n=209) είναι αδέρφια, παιδιά ή άλλα ανήλικα µέλη. Τα παραπάνω δεδοµένα 

συνοψίζονται στον Πίνακα 2. 

3.2. Επίπεδα εµβολιαστικής κάλυψης 

 
Τα επίπεδα εµβολιαστικής κάλυψης των συµµετεχόντων έναντι των νοσηµάτων 
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που περιλαµβάνονται στον υποχρεωτικό εµβολιασµό, καθώς και των νοσηµάτων για τα 

οποία υπάρχει ειδική σύσταση εµβολιασµού για τα άτοµα µε διαβήτη, συνοψίζονται 

στον Πίνακα 4.  

Η εµβολιαστική κάλυψη των ασθενών µε ΣΔτ1 έναντι της Ηπατίτιδας Β 

υπολογίζεται 87,2% (n=225) για τους πλήρως εµβολιασµένους, 1.9% (n=5) για τους 

µερικώς εµβολιασµένους, ενώ 5,8% (n=15) των ασθενών είναι µη εµβολιασµένοι και 

5% (n=13) δε γνωρίζουν την εµβολιαστική τους κατάσταση. Ωστόσο, εκτιµώντας την 

εµβολιαστική κάλυψη στις δύο ηλικιακές οµάδες, 99% (n=110) των ανηλίκων έναντι 

78,2% των ενηλίκων (n=115) βρίσκονται πλήρως εµβολιασµένοι. 

Σε ότι αφορά την εµβολιαστική κάλυψη µε το εµβόλιο DTaP / Tdap, 56.2% 

(n=145) των ασθενών µε ΣΔτ1 είναι πλήρως εµβολιασµένοι, 31,4% (n=81) µερικώς, 

5,4% (n=14) µη εµβολιασµένοι, ενώ 6,9% (n=18) δε γνωρίζουν την εµβολιαστική τους 

κατάσταση. Υπολογίζοντας την εµβολιαστική κάλυψη σε άτοµα <18 ετών (n=111), 

παρατηρείται ότι 64% (n =71) είναι επαρκώς εµβολιασµένα και 36% (n= 40) µερικώς 

εµβολιασµένοι, ενώ 51% (n=75) και 27,2% (n=40) των ενηλίκων είναι πλήρως και 

µερικώς εµβολιασµένοι αντίστοιχα. 

Σε ότι αφορά τον εµβολιασµό έναντι της πολιοµυελίτιδας, ο οποίος εκτιµάται 

µόνο για τα άτοµα που κατέστη δυνατή η πρόσβαση στα αρχεία εµβολιασµού / ατοµικά 

βιβλιάρια υγείας (n=198), υπολογίζεται πλήρης 97,8% (n=194) και µερικός 2% (n= 4). 

Βέβαια, υπολογίζοντας την εµβολιαστική κάλυψη στα ανήλικα άτοµα, το ποσοστό 

πλήρους εµβολιαστικής κάλυψης βρίσκεται εξαιρετικά υψηλό, 99% (n=110), ενώ οι 

ενήλικες βρίσκονται πλήρως εµβολιασµένοι (n=84) κατά 96.5%. Παρόµοια, 

ικανοποιητικός βρίσκεται ο εµβολιασµός έναντι του αιµόφιλου της ινφλουέντζας β, 

αφού κατά 89,3% (n=177) βρίσκεται πλήρης. Όταν η πλήρης κάλυψη υπολογίζεται 

µόνο για τα ανήλικα άτοµα, βρίσκεται 91,9% (n=102). 

Σε λιγότερο ικανοποιητικά ποσοστά κυµαίνεται ο εµβολιασµός έναντι του 

πνευµονιόκοκκου (συζευγµένο πνευµονιοκοκκικό εµβόλιο PCV7 / 10 / 13). 

Συγκεκριµένα, 69,4% (n=179) των συµµετεχόντων είναι πλήρως εµβολιασµένοι, 26,3% 

(n=68) ανεµβολίαστοι και 3,9% (n=10) µερικώς εµβολιασµένοι. Ωστόσο, τα ποσοστά 

εµβολιαστικής κάλυψης έναντι του πνευµονιόκοκκου φαίνονται να αυξάνονται 

σηµαντικά, υπολογίζοντας τον αριθµό των δόσεων µόνο στα ανήλικα άτοµα, οπότε και 

παρατηρείται ότι 90,9% (n=101) είναι πλήρως εµβολιασµένα και 8,1% (n=9) µερικώς 
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εµβολιασµένα. Αντίθετα, οι ενήλικοι ασθενείς βρίσκονται πλήρως εµβολιασµένοι µόνο 

κατά 53% (n=78), ενώ 45,6% (n=67) δεν έχουν λάβει καµία δόση εµβολίου. 

Ο εµβολιασµός επιπλέον του PCV, µε το 23δύναµο εµβόλιο έναντι του 

πνευµονιόκοκκου, κυµαίνεται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα καθώς µόνο 10,8 % (n=28) 

των ασθενών βρίσκονται πλήρως εµβολιασµένοι ενώ οι ανεµβολίαστοι είναι 88,3% 

(n=228). Η έλλειψη εµβολιασµού καταδεικνύεται στην οµάδα των ανηλίκων σε αυτήν 

την περίπτωση, καθώς 99% είναι ανεµβολίαστοι (n=110), ενώ κατά 80,3% (n=118) οι 

ενήλικοι ασθενείς. 

Όσον αφορά τον εµβολιασµό κατά του µηνιγγιτιδόκοκκου, 96,9% (n=126) των 

διαβητικών ασθενών που κατέστη δυνατή η πρόσβαση σε αρχεία εµβολιασµού, 

βρίσκονται πλήρως εµβολιασµένοι για τον µηνιγγιτιδόκοκκο C, και 98,2% της οµάδας 

των ανηλίκων ασθενών, ενώ λιγότερο ικανοποιητική φαίνεται να είναι η κάλυψη µε το 

τετραδύναµο εµβόλιο MenACWY, µε 63,1% (n=103) των ασθενών να είναι πλήρως 

εµβολιασµένοι. Τα ποσοστά κάλυψης µε το τετραδύναµο εµβόλιο, δεν φαίνεται να 

αυξάνονται όταν εκτιµώνται στην οµάδα των ασθενών <18 ετών, όπου η πλήρης 

κάλυψη βρίσκεται 64,4% (n=49). Παράλληλα, αν και τα άτοµα µε ΣΔτ1 δεν ανήκουν 

σε οµάδα υψηλού κινδύνου για µηνιγγιτιδοκοκκική νόσο, εκτιµήθηκε η εµβολιαστική 

κάλυψη για το εµβόλιο κατά του µηνιγγιτιδόκοκκου Β όπου 8.1% (n=16) των ασθενών 

είναι πλήρως εµβολιασµένοι. 

Σε ότι αφορά την εµβολιαστική κάλυψη έναντι της ιλαράς – παρωτίτιδας – 

ερυθράς, 90,3% (n=233) των ασθενών είναι πλήρως εµβολιασµένοι (98,2% όταν 

εκτιµάται µόνο η οµάδα των ανήλικων ασθενών), 5,9% (n=15) δεν γνωρίζουν εάν 

έχουν εµβολιαστεί, ενώ 1 άτοµο αναφέρει ότι έχει νοσήσει από ιλαρά χωρίς όµως να 

πρόκειται για εργαστηριακά επιβεβαιωµένη διάγνωση. Παρόµοια, οι ανήλικοι ασθενείς 

είναι 86,4% (n=96) πλήρως εµβολιασµενοι για την ανεµευλογιά. Όµως, εκτιµώντας την 

κάλυψη συνολικά, 63,6% (n=164) είναι πλήρως εµβολιασµένοι και 17,4% αναφέρονται 

ως έχοντες φυσική ανοσία. 

Διαφορές παρατηρούµε στο επίπεδο εµβολιαστικής κάλυψης έναντι της 

ηπατίτιδας Α, καθώς 44,6% (n=115) του συνόλου των ασθενών φαίνεται να είναι 

πλήρως εµβολιασµένοι, ενώ όταν υπολογίζουµε την κάλυψη για τους ανήλικους 

ασθενείς, παρατηρούµε ότι 76,5% (n=85) είναι πλήρως εµβολιασµένοι. 

Υπολογίζοντας την εµβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV για τα άτοµα στα 
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οποία συνιστάται ο εµβολιασµός, παρατηρούµε ότι µόνο 38.6% (n=34) των ασθενών 

είναι πλήρως εµβολιασµένοι, ενώ 51,2% (n=45) δεν έχουν κάνει καµία δόση του 

εµβολίου. 

Για το εµβόλιο BCG βρέθηκαν πλήρως εµβολιασµένοι 73.5% (n=75). Επιπλέον, 

εκτιµώνται τα επίπεδα κάλυψης µε το εµβόλιο ρότα ιού, για το οποίο µόνο 5.7% (n=7) 

βρίσκονται πλήρως εµβολιασµένοι. 

Η εµβολιαστική κάλυψη έναντι της γρίπης, υπολογίζεται 37,6% (n=97) για 

όσους έχουν εµβολιαστεί ≥2 συνεχόµενα έτη, 32,1% (n=83) για όσους έχουν 

εµβολιαστεί τουλάχιστον 1 φορά το τρέχον ή το προηγούµενο έτος, και 30,2% (n=78) 

για όσους δεν έχουν εµβολιαστεί ποτέ. Υπολογίζοντας την εµβολιαστική κάλυψη στις 

δύο διαφορετικές ηλικιακές οµάδες, 23.4% (n=26) των <18 ετών και 35.4% (n=52) των 

>18 ετών δεν εµβολιάζονται για τη γρίπη, 37% (n=41) των ανηλίκων και 28.6% (n=42) 

των ενηλίκων έχουν εµβολιαστεί για τουλάχιστον 1 έτος, ενώ το ποσοστό των 

ανηλίκων που εµβολιάζεται για ≥2 συνεχόµενα έτη είναι 39.7% (n=44) και των 

ενηλίκων 36% (n=53). 

Το στενό περιβάλλον (n=226 οικογένειες) των ατόµων µε ΣΔτ1 της παρούσας 

µελέτης, εµβολιάζονται έναντι της γρίπης ως εξής: σε ποσοστό 23,5% (n=53) 

εµβολιάζονται όλα τα µέλη της οικογένειας, σε ποσοστό 25,2% (n=57) εµβολιάζονται 

κάποια µέλη, ενώ κατά 51,3% (n=116) δεν εµβολιάζεται κανένα µέλος της οικογένειας. 

Όταν υπολογίζεται η κάλυψη ανά ηλικιακή οµάδα των στενών επαφών, παρατηρείται 

ότι 63% (n=134) των ενήλικων δεν εµβολιάζονται, και µόνο 27,8% (n=58) είναι 

εµβολιασµένα, ενώ σε ποσοστό 9,2% (n=20) το περιβάλλον βρίσκεται εν µέρει 

εµβολιασµένο. Σε ότι αφορά τα ανήλικα µέλη του στενού περιβάλλοντος, 36,2% (n=55) 

βρίσκονται εµβολιασµένα, σε ποσοστό 5,9 % (n=9) εµβολιάζονται µόνο κάποια µέλη 

και σε ποσοστό 57,9% (n=88) δεν εµβολιάζεται κανείς µέσα στην οικογένεια (Πίνακας 

5). 

 

3.3. Συσχέτιση εµβολιαστικής κάλυψης ασθενών µε ΣΔτ1 µε δηµογραφικούς 

παράγοντες και την εµβολιαστική κάλυψη του περιβάλλοντος τους για την γρίπη 

 

Η επίδραση της ηλικίας στην εµβολιαστική κάλυψη ελέγχεται για τα εµβόλια 

της ηπατίτιδας Β (p=0.001), του DTaP / Tdap (p=0.002), της ανεµευλογιάς (p=0.000), 
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της ηπατίτιδας Α (p=0.000) και του PCV (p=0.000), όπου διαπιστώνονται χαµηλότερα 

ποσοστά εµβολιασµού των ανηλίκων ασθενών. Δεν παρατηρούνται διαφορές στις 

ηλικιακές οµάδες για τα εµβόλια IPV (p=0.206), MMR (p=0.088) και γρίπης (p=0.101). 

Αντίθετα, η σύγκριση για το PPSV23, αναδεικνύει θετική συσχέτιση µε την 

ηλικία (p=0.000), µε το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ανεµβολίαστων ατόµων να 

παρατηρείται στην οµάδα των ανηλίκων.  

Ελέγχοντας την επίδραση παραµέτρων στην εµβολιαστική κάλυψη για τη γρίπη, 

δεν διαπιστώνονται στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις του φύλου (OR 0.90, 95% CI, 

0.56 – 1.4), της ηλικίας (OR 0.99, 95% CI 0.97 – 1.02), του τόπου κατοικίας (OR 0.94, 

95% CI 0.69 – 1.28), των ετών διαγνωσµένου διαβήτη (OR 1.00, 95% CI 0.96 – 1.04) 

καθώς και του σχήµατος ινσουλίνης (OR 1.23, 95% CI 0.59 – 2.54) των διαβητικών 

ασθενών. Εν τούτοις, το επίπεδο γλυκαιµικού ελέγχου είναι ο µόνος παράγοντας που 

συσχετίζεται µε αυξηµένη εµβολιαστική κάλυψη, καθώς για κάθε αύξηση στην τιµή της 

HbA1c κατά 1%, φαίνεται ότι υπάρχει 29% µικρότερη πιθανότητα να ανήκει κάποιος 

σε υψηλότερη κατηγορία εµβολιαστικής κάλυψης (OR 0,71, 95% CI, 0,60 – 0,85) 

(πίνακας 6, γράφηµα 1). 

Η συµµόρφωση των διαβητικών ατόµων µε τον εµβολιασµό έναντι της γρίπης 

φαίνεται να σχετίζεται µε τον εµβολιασµό του περιβάλλοντος τους. Συγκεκριµένα, όταν 

ένας ασθενής είναι εµβολιασµένος για την γρίπη έστω και ένα µόνο έτος (το τρέχον ή 

το προηγούµενο), είναι 10,4 φορές πιο πιθανό να έχει καλύτερο «cocooning», να ανήκει 

δηλαδή σε καλύτερα εµβολιασµένο περιβάλλον σε σύγκριση µε το µη εµβολιασµένο 

άτοµο (OR 10.4, 95% CI, 4.4 – 24.7). Μάλιστα, όταν ένας ασθενής είναι 

εµβολιασµένος για τη γρίπη για ≥2 συνεχόµενα έτη, είναι 17,8 φορές πιο πιθανό να 

ανήκει σε περιβάλλον µε υψηλότερο επίπεδο εµβολιασµού (OR 17.8, 95% CI, 7.58 – 

41.9). Όπως φαίνεται στο γράφηµα 2, όπου παρουσιάζονται τα ποσοστά του cocooning 

για κάθε κατηγορία εµβολιασµού για τη γρίπη, στην κατηγορία των µη εµβολιασµένων, 

το 86% φαίνεται επίσης να µην έχει καλό εµβολιασµό του περιβάλλοντος του, ενώ όσο 

καλύτερα εµβολιασµένο για τη γρίπη είναι ένα άτοµο, τόσο καλύτερα φαίνεται να είναι 

«cocooned». Δε φαίνεται ωστόσο ο βαθµός εµβολιαστικής κάλυψης του οικογενειακού 

περιβάλλοντος να επηρεάζεται από το φύλο, την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, τα έτη 

διαγνωσµένου διαβήτη, τον γλυκαιµικό έλεγχο και το σχήµα ινσουλίνης του διαβητικού 

ατόµου (Πίνακας 7). 
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4. Συζήτηση 

 

4.1. Κύρια ευρήµατα και σύγκριση µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία  

Η παρούσα διπλωµατική εργασία, κατέδειξε µη ικανοποιητικά επίπεδα 

εµβολιασµού των ατόµων µε ΣΔτ1 για νοσήµατα µε σύσταση εµβολιασµού, καθώς και 

του στενού τους περιβάλλοντος για τη γρίπη,. Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε χαµηλή 

εµβολιαστική κάλυψη για εµβόλια του βασικού εµβολιασµού, όπως το DTaP / Tdap, το 

εµβόλιο της ανεµευλογιάς και της ηπατίτιδας Α για το σύνολο των ασθενών. Επίσης, 

παρατηρήθηκε χαµηλή εµβολιαστική κάλυψη για το τετραδύναµο συζευγµένο 

µηνιγγιτιδοκοκκικό εµβόλιο καθώς και για το εµβόλιο έναντι του HPV σε όλα τα άτοµα 

της παρούσας µελέτης µεγαλύτερα των 11 ετών για τα οποία υπάρχει σύσταση 

εµβολιασµού σύµφωνα µε το Ε.Π.Ε. Αντίθετα, τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν 

ότι τα παιδιά µε διαβήτη εµβολιάζονται ικανοποιητικά έναντι της πολοµυελίτιδας και 

του µηνιγγιτιδόκοκκου C, της ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας και του αιµόφιλου της 

ινφλουέντζας β, ενώ µετρίως ικανοποιητικά για την ανεµευλογιά. 

Τα δεδοµένα από µελέτες στην Ελλάδα, σε σχέση µε τον εµβολιασµό του 

γενικού παιδιατρικού πληθυσµού, δε διαφέρουν από τα αποτελέσµατα της παρούσας 

µελέτης, επισηµαίνοντας χαµηλά ποσοστά πλήρους κάλυψης για τα εµβόλια του 

µηνιγγιτιδόκοκκου, της ανεµευλογιάς και της ηπατίτιδας Α [44], και µετρίως 

ικανοποιητική κάλυψη για το M-M-R [45,46]. Η εµβολιαστική κάλυψη καθώς και η 

εκτίµηση των παραγόντων που σχετίζονται µε τον επαρκή εµβολιασµό, όπως 

αποτέλεσε το αντικείµενο µίας µελέτης σε υγιή παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα, 

βρέθηκε ικανοποιητική τουλάχιστον σε σχέση µε την πρώτη δόση των εµβολίων DTaP, 

IPV, Hib, HepB και MMR, φαίνεται όµως ότι κατ’αναλογία των παιδιων µε ΣΔΤ1, 

αµελείται σε ότι αφορά τις επαναληπτικές δόσεις [44]. Αν και η χρήση των 

πολυδύναµων εµβολίων φαίνεται να αποτελεί θετικό παράγοντα στην έγκαιρη 

χορήγηση δόσεων όλων των εµβολίων,  ο µεγαλύτερος αριθµός µελών της οικογένειας, 

η µετανάστευση, το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης της µητέρας και κυρίως η 

µεγαλύτερη ηλικία του παιδιού συσχετίστηκε αρνητικά µε την κάλυψη για όλα τα 

εµβόλια [44]. Άλλη µελέτη καταγραφής της εµβολιαστικής κάλυψης σε υγιείς εφήβους 

στην Ελλάδα, έδειξε µη ικανοποιητική κάλυψη έναντι της διφθερίτιδας, του τετάνου, 
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της ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς και εξαιρετικά χαµηλά ποσοστά για τον κοκκύτη, 

ιδιαίτερα λόγω µη συµµόρφωσης µε την τελευταία επαναληπτική δόση [45]. Τα 

χαµηλότερα ποσοστά των επαναληπτικών δόσεων, που αποτελούν και τον κύριο λόγο 

που χαρακτηρίζονται κατά ένα σηµαντικό ποσοστό, ως µερικώς εµβολιασµένοι για το 

DTaP / Tdap ασθενείς της παρούσας µελέτης, έχουν επιβεβαιωθεί και από άλλες 

µελέτες και αφορούν στον εµβολιασµό έναντι της διφθερίτιδας, του κοκκύτη, της 

ανεµευλογιάς, της ηπατίτιδας Α, καθώς και του HPV [47].  

Παρόµοια µε προηγούµενη έρευνα, η εµβολιαστική κάλυψη για την ηπατίτιδα 

Α, συσχετίστηκε µε την ηλικία των ασθενών, µε τα χαµηλότερα ποσοστά να 

παρατηρούνται στους εφήβους [47]. Σε ότι αφορά το εµβόλιο HPV, η χαµηλή 

εµβολιαστική κάλυψη που παρατηρήθηκε στην παρούσα εργασία, για όλα τα άτοµα 11 

– 12 ετών στα οποία συνιστάται ο εµβολιασµός για τον HPV στην Ελλάδα, 

επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα µίας µεγάλης έρευνας εκτίµησης της πλήρους 

εµβολιαστικής κάλυψης µεταξύ µαθητών στην Ελλάδα, που βρέθηκε εξαιρετικά 

χαµηλή [48]. 

Παρόµοια µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, χαµηλά ποσοστά 

εµβολιασµού  έναντι νοσηµάτων µε ειδική σύσταση εµβολιασµού για τα άτοµα µε 

διαβήτη τύπου 1 ως ευπαθής οµάδα, έχουν επισηµανθεί στη βιβλιογραφία. Όπως έδειξε 

συγχρονική µελέτη σχετικά µε την εµβολιαστική κάλυψη 275 παιδιών µε χρόνια 

νοσήµατα, τα παιδιά µε ΣΔτ1 (Ν=54) είχαν τη χαµηλότερη κάλυψη για το εµβόλιο 

διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη, της ηπατίτιδας Β, της πολιοµυελίτδας και του Hib, µε 

το µεγαλύτερο ποσοστό καθυστερηµένης χορήγησης δόσεων σε σχέση µε τα άλλα 

χρόνια νοσήµατα, ενώ ο εµβολιασµός έναντι της γρίπης βρέθηκε <60% [29]. Στην ίδια 

µελέτη, οι χαµένες δόσεις αναφέρθηκε ότι οφείλονται στο ίδιο το χρόνιο νόσηµα ή στα 

πλαίσια ταυτόχρονης παθολογίας, σε ποσοστό 66.7% για το DTaP, 60% για την 

πολιοµυελίτιδα και 62.5% για την ηπατίτιδα Β. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι σε 

ποσοστό 45.5% για τη γρίπη, η καθυστέρηση εµβολιασµού αποδόθηκε στην έλλειψη 

ενηµέρωσης σχετικά µε το εάν το παιδί είναι υποψήφιο για το εµβόλιο, ενώ ο ίδιος 

λόγος αναφέρθηκε σε ποσοστό περίπου 60% για την πολιοµυελίτιδα και την ηπατίτιδα 

Β και 50% για το M–M-R και τον Hib. Ο φόβος σχετικά µε το εµβόλιο αφορούσε το 

υπόλοιπο 33.3% που καθυστέρησε να εµβολιαστεί για τον πνευµονιόκοκκο [29].  

 Σύµφωνα µε µελέτη που ασχολήθηκε µε τους εµβολιασµούς παιδιών µε χρόνιες 
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παθήσεις, τα χαµηλότερα ποσοστά κάλυψης για τη γρίπη (21 – 61%) παρατηρούνται 

στα παιδιά µε ΣΔτ1, ενώ η κάλυψη για τον πνευµονιόκοκκο βρέθηκε <25% [33]. Η 

κύρια αιτία φαίνεται να είναι η έλλειψη ενηµέρωσης για τη σύσταση εµβολιασµού ενώ 

ο µη εµβολιασµός έναντι της γρίπης φαίνεται να οφείλεται στην µη επίγνωση της 

σοβαρότητας της λοίµωξης και σε ανησυχίες των γονέων σε σχέση µε το εµβόλιο [33]. 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι σε ένα από τα 3 Κέντρα Αναφοράς για τον ΣΔτ1 της 

παραπάνω µελέτης, οι παιδίατροι αναφέρεται ότι συνέστησαν τον εµβολιασµό έναντι 

της γρίπης µόνο στους ασθενείς µε πτωχό γλυκαιµικό έλεγχο, ενώ θεωρήθηκε µη 

απαραίτητος για τους υπόλοιπους. Μάλιστα, µόνο το 25% των διαβητικών παιδιών που 

παρακολουθούνταν στο συγκεκριµένο Κέντρο είχαν λάβει το εµβόλιο, γεγονός που 

τονίζει την επίδραση των στάσεων των επαγγελµατιών υγείας στην προώθηση ή µη του 

εµβολιασµού [33]. 

Παρά τις τρέχουσες συστάσεις που αφορούν στον εµβολιασµό των διαβητικών 

ατόµων για την ηπατίτιδα Β, τα ποσοστά εµβολιαστικής κάλυψης δεν ήταν 

ικανοποιητικά για τον ενήλικο πληθυσµό, σε αντίθεση µε τα παιδιά και τους εφήβους 

που φαίνεται ότι εµβολιάζονται σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό. Η αρνητική συσχέτιση 

που βρέθηκε για την ηλικία, επιβεβαιώνεται από δεδοµένα εµβολιασµού ασθενών µε 

διαβήτη στις ΗΠΑ [49], ενώ παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι τα ποσοστά πλήρους κάλυψης 

βρέθηκαν στην παραπάνω έρευνα υψηλότερα για τους διαβητικούς µε µεγαλύτερο 

εισόδηµα. Αντίστοιχα αποτελέσµατα για ενήλικο πληθυσµό, αναφέρονται από 

συγχρονική µελέτη από την Ισπανία [31] όπου οι η εµβολιαστική κάλυψη έναντι της 

ηπατίτιδας Β ήταν εξαιρετικά χαµηλή. Όπως φάνηκε, η έλλειψη ενηµέρωσης σχετικά 

µε τις συστάσεις εµβολιασµού, αποτελεί την κύρια αιτία των χαµηλών ποσοστών 

κάλυψης [31]. Παράλληλα όπως έδειξε µία µελέτη στις ΗΠΑ, όλοι οι συµµετέχοντες 

πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και 2, βρέθηκαν ανεπαρκώς ή µη 

εµβολιασµένοι για την ηπατίτιδα Β [50]. To γεγονός αυτό, που αποτελεί και το πιο 

αξιοσηµείωτο εύρηµα της παραπάνω µελέτης, πιθανά αποδίδεται στην µη επίγνωση της 

σύστασης εµβολιασµού για το διαβητικό πληθυσµό από τους επαγγελµατίες υγείας [50] 

Ωστόσο, τα δεδοµένα εµβολιαστικής κάλυψης για την ηπατίτιδα Β στην Ελλάδα, µε 

βάση παλαιότερες µελέτες που δείχνουν µη ικανοποιητική κάλυψη για τα παιδιά έως 2 

ετών, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας  καθώς για τους εφήβους, διαφοροποιούνται από 

τα αποτελέσµατα της µελέτης µας, που ανέδειξαν εξαιρετικά ικανοποιητική κάλυψη για 
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την οµάδα των παιδιών και εφήβων [44,45,47,51]. Βέβαια, δεν µπορούµε να 

γνωρίζουµε από αντίστοιχη µελέτη στην Ελλάδα, αν τα ποσοστά αυτά διαφέρουν ως 

αποτέλεσµα της καλύτερης εµβολιαστικής κάλυψης µε τα πολυδύναµα πλέον εµβόλια 

στην βρεφική ηλικία και στα πλαίσια της τακτικής παιδιατρικής παρακολούθησης, ή αν 

όντως τα παιδιά µε χρόνιες παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης εµβολιάζονται 

στοχευµένα καλύτερα για την ηπατίτιδα Β βάσει των διεθνών συστάσεων. 

Σε ότι αφορά τον πνευµονιόκοκκο, τα ποσοστά εµβολιασµού είναι µη 

ικανοποιητικά. Με εξαίρεση την ηλικιακή οµάδα των παιδιών και εφήβων έως 18 ετών 

που εµβολιάζονται οριακά επαρκώς µε το εµβόλιο PCV13, γεγονός που πιθανά να 

οφείλεται στο ότι συνιστάται σε όλα τα παιδιά 2 – 59 µηνών µε βάση το βασικό 

χρονοδιάγραµµα του Ε.Π.Ε, η µεγαλύτερη ηλικιακή οµάδα εµβολιάζεται ανεπαρκώς. 

Όπως έδειξε συγχρονική µελέτη στην Ελλάδα, τα ποσοστά πλήρους εµβολιαστικής 

κάλυψης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε το εµβόλιο PCV κυµαίνονται µεταξύ 61 – 

92% [44]. Όµως, η εµβολιαστική κάλυψη µε το 23 - δύναµο πολυσακχαριδικό εµβόλιο 

(PPSV) που χορηγείται επίπλεον του συζευγµένου PCV13 ειδικά σε άτοµα αυξηµένου 

κινδύνου, είναι εντυπωσιακά χαµηλή και για τις δύο οµάδες. Καταδεικνύει έντονα την 

ανάγκη βελτίωσης των πολιτικών εµβολιασµού ειδικά σε ότι αφορά ένα εµβόλιο µε 

τόσο ισχυρή σύσταση για τα άτοµα που πάσχουν από ΣΔ [52]. Τα παραπάνω 

αποτελέσµατα, συµφωνούν µε τη διεθνή βιβλιογραφία όπου φαίνεται ότι  τα ποσοστά 

εµβολιασµού µε το PPSV23 µεταξύ των ατόµων µε διαβήτη παραµένουν χαµηλά 

[31,50] και επιβεβαιώνονται τα ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά εµβολιασµού µε το PPSV23 

ειδικά των παιδιών µε ΣΔτ1 [26]. Τα διαθέσιµα στοιχεία υποδηλώνουν έλλειψη 

συµµόρφωσης µε τις συστάσεις εµβολιασµού, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για 

τους ενδοκρινολόγους και τους παιδίατρους να λάβουν µέτρα ώστε να διασφαλιστεί η 

τήρηση τους [26]. Τέλος, η συσχέτιση µε την ύπαρξη νοσηροτήτων, που καθιστά πιο 

πιθανή την αναγνώριση των ασθενών ως υποψηφίους εµβολιασµού από τους 

επαγγελµατίες υγείας, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία [50], δε φάνηκε να αναγνωρίζεται 

από την ανάλυση της παρούσας µελέτης.  

Παρά τις υπάρχουσες συστάσεις, όπως έδειξε µία πολυκεντρική µελέτη, µόνο το 

30% των παιδιών και εφήβων µε ΣΔτ1 εµβολιάζονται κατά της γρίπης [23]. 

Παράλληλα, σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία οι ενήλικοι ασθενείς µε διαβήτη 

εµβολιάζονται σε ποσοστό περίπου 40% [31]. Παρά τη σχετικά µικρή αύξηση των 
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ποσοστών εµβολιασµού τη περίοδο 2018 - 2019 σε σχέση µε τις 2 προηγούµενες 

διετίες, µε βάση τα επιδηµιολογικά δεδοµένα του CDC στις ΗΠΑ [53], η εµβολιαστική 

κάλυψη τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων, παραµένει σε πτωχά επίπεδα, 62.6% 

και 45.3% αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα συγχρονικής µελέτης που αφορούσε τον 

ενήλικο πληθυσµό µε διαβήτη έδειξε εµβολιαστική κάλυψη έναντι της γρίπης της τάξης 

του 40% [50], ενώ µία µόνο µελέτη στις ΗΠΑ που αφορούσε αντίστοιχο πληθυσµό, 

κατέδειξε εµβολιαστική κάλυψη της τάξης του 61,6% για το 2015 [49].  

Ο γλυκαιµικός έλεγχος, ο µοναδικός παράγοντας που φάνηκε να σχετίζεται µε 

αυξηµένη εµβολιαστική κάλυψη για την γρίπη, φαίνεται να συµφωνεί µε τα 

αποτελέσµατα προηγούµενης µελέτης, η οποία έδειξε ότι οι ασθενείς µε καλύτερο 

γλυκαιµικό έλεγχο, όπως υποδεικνύεται από την τιµή  της HbA1c<7%, ήταν σχετικά 

πιο πιθανό να συµµορφώνονται µε τον εµβολιασµό για την γρίπη [50]. Αν και στη 

συγκεκριµένη µελέτη δεν βρέθηκε στατιστική σηµαντικότητα (p>0.99), η συσχέτιση 

αυτή επιβεβαιώθηκε στατιστικά στην παρούσα ανάλυση.  

Σε ότι αφορά τον εµβολιασµό των ατόµων του στενού περιβάλλοντος των 

διαβητικών ασθενών έναντι της γρίπης, φαίνεται ότι είναι πληµελλής, καθώς σε 

ποσοστό 51.6% δεν εµβολιάζεται κανένα µέλος της οικογένειας. Η θετική συσχέτιση 

του εµβολιασµού των ασθενών µε διαβήτη για τη γρίπη, µε τον εµβολιασµό του 

περιβάλλοντος, αποτελεί κύριο εύρηµα της στατιστικής πολυπαραγοντικής ανάλυσης.  

Η βιβλιογραφία σχετικά µε την εµβολιαστική κάλυψη των στενών επαφών των ατόµων 

µε διαβήτη καθώς και των συσχετιζόµενων παραγόντων είναι περιορισµένη. 

Συγχρονική µελέτη που εξέτασε τον εµβολιασµό έναντι της γρίπης 158 ασθενών µε 

διαβήτη τύπου 2 και 281 µέλη των οικογενειών τους [54], έδειξε ότι τα ποσοστά 

κάλυψης ήταν 54.5% και 27.4% αντίστοιχα. Τα ποσοστά βρέθηκαν υψηλότερα για τα 

παιδιά (43.3%) και τους υπερήλικες (48.65%) σε σχέση µε τους νεαρούς ενήλικες 

(17.8%) του περιβάλλοντος των διαβητικών καθώς και για όσους βρίσκονται σε 

καθηµερινή στενή επαφή µαζί τους για περισσότερες ώρες, και όσους έχουν χρόνια 

νοσήµατα. Μάλιστα, η πλειοψηφία όσων δεν εµβολιάστηκαν την περίοδο που 

εξετάστηκε η εµβολιαστική κάλυψη, δεν βρέθηκαν διατεθιµένοι να εµβολιαστούν ούτε 

την επόµενη περίοδο επιδηµικής γρίπης. Παρόµοια µε τα αποτελέσµατα της παρούσας 

µελέτης, η παραπάνω έρευνα έδειξε ότι µικρός αριθµός των ατόµων επιλέγουν να 

εµβολιαστούν στα πλαίσια της έµµεσης προστασίας των ασθενών που διαµένουν µαζί 
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τους. Ωστόσο, στην ίδια µελέτη, δε βρέθηκε σηµαντική συσχέτιση της εµβολιαστικής 

κατάστασης των µελών της οικογένειας των διαβητικών µε το ιστορικό εµβολιασµού 

των ίδιων (p = 0.073). Βέβαια, φάνηκε ότι όσοι διαµένουν µε εµβολιασµένα άτοµα του 

στενού περιβάλλοντος, είναι πιο πιθανό να εµβολιαστούν και οι ίδιοι, αν και δεν 

επιβεβαιώθηκε η στατιστική σηµαντικότητα (p=0.07), σε αντίθεση µε την ηλικία των 

18 – 64 ετών, οι οποίοι φαίνεται να εµβολιάζονται λιγότερο σε σχέση µε το 

οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών (p=<0.001). Σε ότι αφορά τους κύριους λόγους 

για τους οποίους σκόπευαν να εµβολιαστούν τα άτοµα µε διαβήτη και οι οικογένειές 

τους, την εξεταζόµενη περίοδο, αναφέρεται η αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια του 

εµβολίου, η προηγούµενη «εµπειρία» εµβολιασµού και η σύσταση των γιατρών. Αν και 

οι δύο τελευταίες παράµετροι αναφέρθηκαν ως σηµαντικοί από τους ασθενείς για να 

συνεχίσουν να εµβολιάζονται, δεν φαίνεται να θεωρούνται εξίσου σηµαντικοί για τις 

στενές επαφές τους. Από την άλλη µεριά, οι πιο κοινοί λόγοι µη εµβολιασµού είναι η 

µη αναγνώριση της σοβαρότητας της νόσου και η ανησυχία σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια του εµβολίου. 

Παρότι στη βιβλιογραφία έχει αναγνωριστεί η έµµεση προστασία των ατόµων 

µε χρόνιες παθήσεις που επιτυγχάνεται µέσω του εµβολιασµού των παιδιών ή των 

επαγγελµατιών υγείας, ειδικά από επιπλοκές που σχετίζονται µε τη γρίπη [55], 

ελάχιστες µελέτες έχουν ασχοληθεί µε την ανοσία που παρέχεται µέσω των 

οικογενειακών επαφών. H σηµασία αυτής της στρατηγικής και η έµµεση 

αποτελεσµατικότητα που παρέχεται µέσω της «ανοσίας της αγέλης», τονίζεται στην 

υπάρχουσα βιβλιογραφία [56], παραµένει όµως ελάχιστα µελετηµένη ειδικά σε σχέση 

µε τον διαβήτη τύπου 1, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη σύγκριση των 

αποτελεσµάτων µας. Ωστόσο, θεωρούµε ότι τα ευρήµατα µας µπορούν να αποτελέσουν 

έναυσµα ώστε να µελετηθεί περαιτέρω και να εφαρµοστεί επιτυχώς η  στρατηγική 

αυτή, καθώς µπορεί να σχετίζεται εµµέσως µε την εµβολιαστική κάλυψη και 

συµµόρφωση των ασθενών µε τον ετήσιο εµβολιασµό, λαµβάνοντας υπόψιν ότι τα 

άτοµα µε διαβήτη που συµµορφώνονται καλύτερα, είναι πιο πιθανό να έχουν και 

περισσότερα άτοµα στο στενό περιβάλλον τους επίσης εµβολιασµένα. 

 

4.2. Πλεονεκτήµατα - Περιορισµοί µελέτης  
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Το βασικό πλεονέκτηµα της παρούσας µελέτης, είναι ότι ο πληθυσµός που 

µελετήθηκε αφορά το σύνολο των παιδιών µε διαβήτη τύπου 1 στην Κρήτη, καθώς και 

ένα µεγάλο ποσοστό των ενηλίκων ασθενών. Επιπλέον, η καταγραφή της 

εµβολιαστικής κάλυψης των παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων πραγµατοποιήθηκε 

µέσω πρόσβασης στα ατοµικά βιβλιάρια υγείας τους, γεγονός που προσδίδει αξιοπιστία 

στα αποτελέσµατα της µελέτης. Το µεγαλύτερο όµως πλεονέκτηµα της µελέτης, αφορά 

στην αξιολόγηση εφαρµογής της στρατηγικής cocooning, καθώς πρόκειται για την 

πρώτη µελέτη που διερευνά την εµβολιαστική κάλυψη των στενών επαφών ασθενών µε 

ΣΔτ1 που διαµένουν στην Κρήτη. 

Η παρούσα µελέτη υπόκεινται σε κάποιους περιορισµούς. Καθώς η καταγραφή 

της εµβολιαστικής κάλυψης των ενήλικων ασθενών που παρακολουθούνται στο 

Διαβητολογικό Ιατρείο πραγµατοποιήθηκε σε ένα µεγάλο ποσοστό µέσω τηλεφωνικής 

επικοινωνίας, η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων να ενδέχεται να επηρεάζεται από το 

γεγονός ότι προέκυψαν βάσει των απαντήσεων των ίδιων των  ασθενών προφορικά.  

Για τους περισσότερους, δεν κατέστη δυνατή η πρόσβαση στα ατοµικά βιβλιάρια 

υγείας ή σε αρχεία εµβολιασµού της παιδικής ηλικίας, µε αποτέλεσµα να µην είναι 

εφικτή η καταγραφή της κάλυψης για όλα τα νοσήµατα του βασικού 

χρονοδιαγράµµατος, σε ολόκληρο τον πληθυσµό της µελέτης, τα οποία δεν θα ήταν 

δυνατόν να ανακαλέσουν λεπτοµερώς. Παρόλα αυτά, η αξιοπιστία τουλάχιστον σε ότι 

αφορά την εµβολιαστική κάλυψη έναντι της γρίπης και του πνευµονιόκοκκου, δεν 

φαίνεται να επηρεάζεται καθώς υπόκεινται σε θέµατα συµµόρφωσης ή µη του 

ασθενούς, και τα δεδοµένα εµβολιασµού µπορούσαν να ανακληθούν στα πλαίσια της 

τακτικής παρακολούθησης των ασθενών στα διαβητολογικά ιατρεία όπου και 

πραγµατοποιούνται στην πλειοψηφία τους οι εµβολιασµοί αυτοί. 

 

4.3. Προοπτικές 
 

Μία σηµαντική προέκταση της µελέτης, θα ήταν να διερευνηθούν οι λόγοι 

συµµόρφωσης ή µη µε τον εµβολιασµό έναντι νοσηµάτων µε ειδική σύσταση για τα 

άτοµα µε ΣΔτ1, παρόµοια µε προηγούµενες έρευνες που ασχολήθηκαν µε τις απόψεις 

εµβολιασµού. Παράλληλα, θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό να διερευνηθούν οι στάσεις 

των επαγγελµατιών υγείας σε σχέση µε τις συστάσεις εµβολιασµού για την ευπαθή 

οµάδα πληθυσµού, καθώς φαίνεται µεν να σχετίζονται µε την υψηλή κάλυψη έναντι 
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νοσηµάτων του βασικού χρονοδιαγράµµατος στα πλαίσια της τακτικής παιδιατρικής 

παρακολούθησης στη βρεφική ηλικία, αλλά µε το µεγαλύτερο ποσοστό «χαµένων» 

επαναληπτικών δόσεων δε στις µεγαλύτερες ηλικίες. Δεδοµένης της έλλειψης 

αντίστοιχων µελετών, θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό να διερευνηθεί ο βαθµός εφαρµογής 

της στρατηγικής cocooning στους ασθενείς µε διαβήτη και τις παραµέτρους µε τις 

οποίες σχετίζεται ο εµβολιασµός των στενών επαφών τους, καθώς θα µπορούσαµε να 

εξάγουµε σηµαντικά συµπεράσµατα για το επίπεδο προστασίας τους µέσω της 

οικογένειάς τους. Επίσης, καθώς έχει συσχετιστεί στη βιβλιογραφία ο καλός 

γλυκαιµικός έλεγχος µε τη µη επίγνωση των επαγγελµατιών υγείας της ανάγκης 

σύστασης εµβολιασµού για τη γρίπη, µία ενδιαφέρουσα προοπτική θα ήταν να 

διερευνηθούν οι απόψεις των επαγγελµατιών υγείας που πιθανά σχετίζονται µε τα 

επίπεδα εµβολιαστικής κάλυψης των ασθενών. 

Σηµαντικές προεκτάσεις της µελέτης, αφορούν στρατηγικές βελτίωσης της 

εµβολιαστικής κάλυψης, όπως σχεδιασµός µέτρων καλύτερης ενηµέρωσης και 

εκπαίδευσης τόσο των ίδιων των ατόµων µε διαβήτη, όσο και του οικογενειακού τους 

περιβάλλοντος για τη σηµασία του επαρκούς εµβολιασµού. Από την άλλη µεριά, τα 

αποτελέσµατα, ιδίως σε ότι αφορά τα πτωχά ποσοστά κάλυψης για νοσήµατα για τα 

οποία υπάρχει ειδική σύσταση εµβολιασµού, υποδηλώνουν ότι οι παρεµβάσεις θα 

πρέπει να αφορούν τους επαγγελµατίες υγείας που παρακολουθούν την οµάδα αυτή 

πληθυσµού, αφού οι επιπλοκές νοσηµάτων που προλαµβάνονται µε εµβολιασµούς, 

σχετίζονται άρρηκτα µε την κατάσταση της υγείας τους. 

 

5. Συµπεράσµατα 

 

Η ευπάθεια των ατόµων µε σακχαρώδη διαβήτη και ο αυξηµένος κίνδυνος 

σοβαρών επιπλοκών από νοσήµατα που προλαµβάνονται µε εµβόλια, σε συνδυασµό µε 

τις συναφείς δυσκολίες που ενέχει η αυτοδιαχείριση του ΣΔτ1, καθιστά σαφές το 

γεγονός ότι ο εµβολιασµός είναι ζωτικής σηµασίας για αυτόν τον πληθυσµό. Επιπλέον, 

η στρατηγική εµβολιασµού «cocooning» διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην 

προστασία των διαβητικών ατόµων, εµµέσως µέσω εµβολιασµού των στενών επαφών 

τους ειδικά για την γρίπη. Στην παρούσα µελέτη, καταγράφηκε και αποτυπώθηκε η 

εµβολιαστική κάλυψη των ασθενών µε ΣΔτ1 στην Κρήτη τόσο για τα εµβόλια του 
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βασικού προγράµµατος εµβολιασµού όσο και για τα εµβόλια µε ειδική σύσταση, καθώς 

και των ατόµων που βρίσκονται στο άµεσο περιβάλλον τους για τη γρίπη. 

Παρατηρήθηκε ότι τα ποσοστά εµβολιασµού τόσο των παιδιών και εφήβων όσο και 

των ενηλίκων για τη γρίπη, τη διφθερίτιδα, τον τέτανο και τον κοκκύτη καθώς και τον 

µηνιγγιτιδόκοκκο βρέθηκαν σε µη ικανοποιητικά επίπεδα. Σε ότι αφορά τον 

πνευµονιόκοκκο, ενώ ο ανήλικος πληθυσµός φαίνεται ότι εµβολιάζεται ικανοποιητικά 

στα πλαίσια του βασικού εµβολιασµού µε το PCV, η κάλυψη τους µε το επιπλέον 

23δύναµο εµβόλιο που συνιστάται ειδικά στα άτοµα µε διαβήτη βρίσκεται σε 

εντυπωσιακά χαµηλά επίπεδα, γεγονός που ισχύει και για τον ενήλικο πληθυσµό της 

µελέτης. Παράλληλα, αν και η εµβολιαστική κάλυψη των παιδιών για την ηπατίτιδα Β 

βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αυτό δεν ισχύει για τον ενήλικο πληθυσµό. Αν 

και η χρήση πολυδύναµων εµβολιών στη βρεφική ηλικία σε συνδυασµό µε την τακτική 

παιδιατρική παρακολούθηση, φαίνεται να αποτελεί θετικό παράγοντα στην έγκαιρη 

χροήγηση των δόσεων όλων των εµβολίων, και πιθανά στην εξαιρετικά υψηλή κάλυψη 

για την ηπατίτιδα Β των παιδιών, τα χαµηλότερα ποσοστά των επαναληπτικών δόσεων 

αποτελούν και τον κύριο λόγο που χαρακτηρίζονται κατά ένα σηµαντικό ποσοστό ως 

µερικώς εµβολιασµένοι για το DTaP / Tdap οι ασθενείς της παρούσας µελέτης. Στα 

πλαίσια του βασικού χρονοδιαγράµµατος, τα νεαρά άτοµα της µελέτης εµβολιάζονται 

επαρκώς για την πολιοµυελίτιδα, τον Hib και την ιλαρά–παρωτίτιδα–ερυθρά, µετρίως 

ικανοποιητικά για την ανεµευλογιά, ενώ για την ηπατίτιδα Α και τον HPV, η κάλυψη 

τους βρέθηκε µη ικανοποιητική. Σε ότι αφορά τη στρατηγική «cocooning», ο 

εµβολιασµός των ατόµων που βρίσκονται στο στενό περιβάλλον των διαβητικών 

ατόµων για τη γρίπη βρέθηκε ανεπαρκής, ενώ παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι, 

οι ασθενείς που εµβολιάζονται λιγότερο για τη γρίπη, είναι πιο πιθανό να έχουν και 

λιγότερο καλό γλυκαιµικό έλεγχο, ενώ όσοι εµβολιάζονται περισσότερο, είναι πιο 

πιθανό να έχουν και περισσότερα άτοµα στο στενό περιβάλλον τους επίσης 

εµβολιασµένα για τη γρίπη. Τα παραπάνω ευρήµατα, πιθανά υποδηλώνουν ότι ο 

εµβολιασµός ειδικά για τη γρίπη, στα πλαίσια της συνεχούς συµµόρφωσης που απαιτεί, 

είναι δυνατόν να σχετίζεται και µε άλλες αποφάσεις των ασθενών που συνδέονται µε 

θετικές εκφάνσεις της υγείας. Παρόλα αυτά, η έµµεση προστασία των ατόµων µε 

χρόνιες παθήσεις που επιτυγχάνεται µέσω του εµβολιασµού των οικογενειακών 

επαφών, όπως και η επίδραση του καλού γλυκαιµικού ελέγχου στη συµµόρφωση µε τον 
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εµβολιασµό παραµένει ελάχιστα µελετηµένη σε σχέση µε το ΣΔτ1. Καθώς σύµφωνα µε 

τη βιβλιογραφία, ο καλός γλυκαιµικός έλεγχος έχει λανθασµένα θεωρηθεί λόγος µη 

αναγκαιότητας εµβολιασµού έναντι της γρίπης για παιδιά µε ΣΔτ1 από τους 

παιδιάτρους, υπογραµµίζεται η ανάγκη αναθεώρησης των στάσεων των επαγγελµατιών 

υγείας σχετικά µε τις υπάρχουσες συστάσεις εµβολιασµού. Δεδοµένης της έλλειψης 

αντίστοιχων µελετών που να εστιάζουν ειδικά στα άτοµα µε ΣΔτ1, τονίζεται η 

αναγκαιότητα περαιτέρω µελέτης της εµβολιαστικής τους κάλυψης καθώς και των 

στενών επαφών τους στα πλαίσια της στρατηγικής «cocooning». Παράλληλα, κρίνεται 

απαραίτητη η βελτίωση των πρακτικών εµβολιασµού και οι στοχευµένες παρεµβάσεις 

που δύνανται να αυξήσουν τα επίπεδα εµβολιαστικής κάλυψης για τα άτοµα µε 

σακχαρώδη διαβήτη.  

 

6. Εγκρίσεις µελέτης / χρηµατοδότηση 

 

Για την εκπόνηση της παρούσας µελέτης δεν απαιτήθηκε χρηµατοδότηση. Το 

ερευνητικό πρωτόκολλο κατατέθηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συµβούλιο του 

ΠαΓΝΗ (αρ. πρωτ. 12492, αρ. 887/ 27η Συν./21-10-2020), κατόπιν θετικής εισήγησης 

της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας, του Επιστηµονικού Συµβουλίου καθώς και 

του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. Παράλληλα έλαβε έγκριση από το Επιστηµονικό 

Συµβούλιο του ΓΝΗ «Βενιζέλειο – Πανάνειο» (αρ. πρωτ. 15274, αρ. 96/ 13η Συν./19-8-

2020) κατόπιν θετικής εισήγησης της Επιτροπής Έρευνας του Νοσοκοµείου, ενώ 

κατατέθηκε στην 7η Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης από την οποία και έλαβε έγκριση 

(Α.Π.: 55688, 01/12/2020).  
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7. Πίνακες και Γραφήµατα 

 

Πίνακας 1: Δόσεις εµβολίων ανά ηλικιακή οµάδα σύµφωνα µε το Ε.Π.Ε Ελλάδας  

 
0 -12 µηνών 13 -24 µηνών 2 - 6 ετών 6 - 11 ετών >11 ετών 

HepB 3 ή 4 3 ή 4 3 ή 4 3 ή 4 3 ή 4 

DTap/TdaP 3 4 5 5 6 

IPV 3 3 4 4 4 

Hib 3 4 4 4 4 

PCV 3 ή 4 3 ή 4 4 4 4 

PPSV23 - - 1 1 1 ή 2 

MCC 1 1 1 1 1 

MenACWY - - - - 1 

MMR 1 1 2 2 2 

VAR 1 1 2 2 2 

HepA 1 1 2 2 2 

HPV - - - - 2 ή 3 

Γρίπης                 Ετησίως σε οµάδες αυξηµένου κινδύνου 
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Πίνακας 2: Δηµογραφικά στοιχεία– κατηγορική και ποσοτική ανάλυση δεδοµένων 

 Ν (%)  Διάµεση τιµή 

(25η – 75η ΕΘ)  

Φύλο    

Άρρεν 137 (53,1)   

Θήλυ 121 (46,9)   

Ηλικία   20 (14 - 31) 

<18 ετών 111 (43)   

≥18 ετών 147 (57)   

Τόπος διαµονής    

Ηράκλειο 171 (66,2)   

Χανιά 36 (13,9)   

Ρέθυµνο 25 (9,6)   

Λασίθι 26 (10)   

Τελευταία τιµή HbA1c %   7,25 (6,6 - 8,2) 

<7% 109 (42,2)   

≥7% 149 (57,8)   

Σχήµα ινσουλίνης  Έτη διαγνωσµένου 

ΣΔ 

7 (3 - 14) 

MDI 227 (88)   

CSII 31 (12)   

Συννοσηρότητες    

Ναι 97 (37,6)   

Όχι 161 (62,4)   

Cocooning   Μέση τιµή 

(SD) 

Ενήλικες 394 (65,3)  1,52 (0,84) 

Ανήλικοι 209 (34,7)  0,8 (0,81) 
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Πίνακας 4: Επίπεδα εµβολιαστικής κάλυψης 

 
Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) 

Εµβολιασµός Όχι  Μερικός Πλήρης Άγνωστος 
Φυσική 
ανοσία 

HepB  15 (5,8) 5 (1,9) 225 (87,2) 13 (5) 
 <18 ετών 0 (0) 1 (1) 110 (99) 0 (0) 
 ≥18 ετών 15 (10,2) 4 (2,7) 115 (78,2) 13 (8,9) 
 DTaP / Tdap 14 (5,4) 81 (31,4) 145 (56,2) 18 (6,9) 
 <18 ετών 0 (0) 40 (36) 71 (64) 0 (0) 
 ≥18 ετών 14 (9,6) 40 (27,2) 75 (51) 18 (12,2) 
 IPV* 0 (0) 4 (2) 194 (97,8) 0 (0) 
 <18 ετών 0 (0) 1 (1) 110 (99) 0 (0) 
 ≥18 ετών 0 (0) 3 (3,5) 84 (96,5) 0 (0) 
 Hib* 9 (4,5) 12 (6) 177 (89,3) 0 (0) 
 <18 ετών 0 (0) 9 (8,1) 102 (91,9) 0 (0) 
 ≥18 ετών 9 (10,3) 3 (3,5) 75 (86,2) 0 (0) 
 PCV 7/ 10/ 13 68 (26,3) 10 (3,9) 179 (69,4) 1 (0,4) 
 <18 ετών 1 (1) 9 (8,1) 101 (90,9) 0 (0) 
 ≥18 ετών 67 (45,6) 1 (0,7) 78 (53) 1 (0,7) 
 PPSV23 228 (88,3) 0 (0) 28 (10,8) 2 (0,7) 
 <18 ετών 110 (99) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 
 ≥18 ετών 118 (80,3) 0 (0) 27 (18,4) 2 (1,3) 
 MCC* 4 (3,1) 0 (0) 126 (96,9) 0 (0) 
 <18 ετών 2 (1,8) 0 (0) 109 (98,2) 0 (0) 
 ≥18 ετών 2 (10,5) 0 (0) 17 (89,5) 0 (0) 
 MenACWY* 56 (34,3) 0 (0) 103 (63,1) 4 (2,4) 
 <18 ετών 27 (35,5) 0 (0) 49 (64,4) 0 (0) 
 ≥18 ετών 29 (33,4) 0 (0) 54 (62) 4 (4,6) 
 MenB* 179 (90.4) 3 (1.5) 16 (8.1) 0 (0) 
 <18 ετών 94 (84.7) 3 (2.7) 14 (12.6) 0 (0) 
 >18 ετών 85 (97.7) 0 (0) 2 (2.3) 0 (0)  

MMR 6 (2,3) 3 (1,1) 233 (90,3) 15 (5,9) 1 (0,4) 
<18 ετών 0 (0) 2 (1,8) 109 (98,2) 0 (0) 0 (0) 
≥18 ετών 6 (4,1) 1 (0,7) 124 (84,3) 15 (10,2) 1 (0,70) 

VAR 12 (4,6) 15 (5,9) 164 (63,6) 22 (8,5) 
45 

(17,4) 
<18 ετών 2 (1,8) 12 (10,8) 96 (86,4) 0 (0) 1 (1) 
≥18 ετών 10 (6,8) 3 (2) 68 (46,2) 22 (15) 44 (30) 

HepA 102 (39,5) 15 (5,8) 115 (44,6) 26 (10,1) 
 <18 ετών 15 (13,5) 11 (10) 85 (76,5) 0 (0) 
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≥18 ετών 87 (59,2) 4 (2,7) 30 (20,4) 26 (17,7) 
 HPV* 45 (51,2) 1 (1,2) 34 (42.5) 0 (0) 
 <18 ετών 24 (66,7) 1 (2,8) 11 (30,5) 0 (0) 
 ≥18 ετών 21 (47,7) 0 (0) 23 (52,3) 0 (0) 
 BCG* 27 (26.5) 0 (0) 75 (73.5) 0 (0) 
 <18 ετών 26 (31.7) 0 (0) 56 (68.3) 0 (0) 
 >18 ετών 1 (5) 0 (0) 19 (95) 0 (0)  

RV* 112 (91) 4 (3.2) 7 (5.7) 0 (0) 
 <18 ετών 92 (89.3) 4 (3,9) 7 (6.8) 0 (0) 
 >18 ετών 20 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 
 

Ν (%) Ν (%) Ν (%) 
  

 
Όχι 

Τουλάχιστον 
1 έτος ≥ 2 έτη 

  INFL 78 (30,2) 83 (32,2) 97 (37,6) 
  <18 ετών 26 (23,4) 41 (37) 44 (39,7) 
  ≥18 ετών 52 (35,4) 42 (28,6) 53 (36) 
   

* Η εµβολιαστική κάλυψη υπολογίστηκε µόνο για τα άτοµα στα οποία υπήρχε πρόσβαση στα 

αρχεία εµβολιασµού / Βιβλιάρια Υγείας. 

 

 

 
Πίνακας 5: Εµβολιαστική κάλυψη στενού οικογενειακού περιβάλλοντος – 

cocooning 

 
Ν (%) Ν (%) Ν (%) 

 
Όχι Μερικός Πλήρης 

Cocooning  - Εµβολιασµός 
οικογένειας για γρίπη 116 (51,3) 57 (25,2) 53 (23,5) 

Ενήλικοι 134 (63) 20 (9,2) 58 (27,8) 
Ανήλικοι 88 (57,9) 9 (5,9) 55 (36,2) 
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Πίνακας 6: Εµβολιαστική κάλυψη έναντι της γρίπης ανάλογα µε δηµογραφικούς 

παράγοντες και χαρακτηριστικά της νόσου 

 

 
OR (95% CI) P - value 

Φύλο 0.90 [0.56 - 1.43] 0.664 
Ηλικία 0.99 [0.97 - 1.02] 0.923 
Έτη διαγνωσµένου διαβήτη 1.00 [0.96 - 1.04] 0.789 
Τελευταία τιµή HbA1c % 0.71 [0.60 - 0.85] 0.000 
Τόπος διαµονής 0.94 [0.69 - 1.28] 0.720 
Σχήµα ινσουλίνης 1.23 [0.59 - 2.54] 0.569 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 7: Εµβολιαστική κάλυψη έναντι της γρίπης ανάλογα µε τον εµβολιασµό 

του περιβάλλοντος - cocooning 

 
OR (95% CI) P - value 

Εµβολιασµός έναντι γρίπης 
  Τουλάχιστον 1 έτος 10.4 [4.44 – 24.7] 0.000 

≥ 2 έτη 17.8 [7.58 – 41.9] 0.000 
Φύλο 0.96 [0.55 - 1.66] 0.887 
Ηλικία 0.99 [0.96 - 1.02] 0.769 
Έτη διαγνωσµένου διαβήτη 1.03 [0.98 - 1.08] 0.138 
Τελευταία τιµή HbA1c % 1.05 [0.85 - 1.29] 0.642 
Τόπος διαµονής 

  Ηράκλειο 0.84 [0.35 – 1.98] 0.693 
Λασίθι 0.53 [0.16 – 1.71] 0.290 
Σχήµα ινσουλίνης 

  MDI 0.99 [0.49 – 20.2] 1.000 
CSII 0.95 [0.42 – 21.1] 0.974 
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Γράφηµα 1:  Γλυκαιµικός έλεγχος (τιµή HbA1c%) και εµβολιαστική κάλυψη 

ατόµων µε ΣΔτ1 για τη γρίπη 

 

 
 
Όπου άξονας y= τιµή HbA1c και άξονας x= επίπεδο εµβολιασµού διαβητικού ατόµου 

για τη γρίπη 
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Γράφηµα 2: Ποσοστά εµβολιασµού cocooning για κάθε κατηγορία εµβολιασµού 

για τη γρίπη 
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