
  

 

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  --  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 
 
 

 

 

«Επίδραση εμβολιασμών σε φορία και λοιμώξεις 

από Staphylococcus aureus» 

 

 

 

 

 

Μαρία Τσιριγωτάκη 

Παιδίατρος 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  

Ηράκλειο, Φεβρουάριος 2018 



 
Επιβλέποντες: 

Εμμανουήλ Γαλανάκης, Καθηγητής Παιδιατρικής, Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Τμήμα 

Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.   

Διαμαντής Κοφτερίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

Ευσταθία Σκούλικα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Βακτηριολογίας, Τμήμα Ιατρικής, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

© 2018 
Μαρία Τσιριγωτάκη 

ALL RIGHTS RESERVED



 

i 
 

Πρόλογος -  Ευχαριστίες  

H παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο « Επίδραση των εμβολιασμών στη φορία και νόσο 

από S. aureus» εκπονήθηκε στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Κρήτης στα πλαίσια του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εμβόλια και πρόληψη λοιμώξεων σε παιδιά και 

εφήβους». Αποτελεί μια πρωτότυπη μελέτη που στόχο της έχει να διαλευκάνει τις επιδράσεις 

της ενεργητικής ανοσοποίησης στην εμφάνιση φορίας και νόσου από τον χρυσίζοντα 

σταφυλόκοκκο, ένα μικρόβιο το οποίο αποικίζει πολύ συχνά το ανώτερο αναπνευστικό και το 

δέρμα παιδιών και ενηλίκων και του οποίου η συχνότητα φαίνεται να αυξάνει τις τελευταίες 

δεκαετίες. Η μελέτη αυτή αποτέλεσε την αφορμή να εμβαθύνουμε περισσότερο στις έμμεσες, 

μη στοχευμένες δράσεις των εμβολίων, οι οποίες δεν αποτελούν συχνό αντικείμενο μελέτης 

εφόσον δεν συνιστούν αναγκαίο τμήμα των μελετών ασφαλείας και αποτελεσματικότητας 

των εμβολίων. Η αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία των δεδομένων και η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων έγιναν από τις υπάρχουσες βιβλιογραφικές μηχανές αναζήτησης και δεν 

απαιτήθηκε χρηματοδότηση από το οικείο ή άλλα ιδρύματα.  

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου στον μέντορα μου κο Μανόλη 

Γαλανάκη για την διατύπωση του συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος και για όλη την 

βοήθεια και υποστήριξή για την αποσαφήνισή του. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους  

επιβλέποντες της εργασίας μου, κα Έφη Σκούλικα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής 

Βακτηριολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κο Διαμαντή Κοφτερίδη, 

Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και 

την κα Χρυσούλα Περδικογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής 

του Πανεπιστημίου Κρήτης για όλη τη βοήθεια και το χρόνο που διέθεσαν. 

 

Ηράκλειο , Φεβρουάριος 2018 

Μαρία Τσιριγωτάκη  



 

ii 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  Σελίδα 

 Περίληψη 4 

 Abstract 6 

 Συντομογραφίες 8 

1. Εισαγωγή  9 

1.1. 1. Staphylococcus aureus 

1.1.Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά  

1.1.Επιδημιολογία  

2. Φορία – Λοίμωξη 

3. Μικροπεριβάλλον (niche) 

3.1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ S. aureus και  παθογόνων που προστατεύονται με 

τους εμβολιασμούς (vaccine-preventable pathogens)  

3.1.1. Αλληλεπιδράσεις S. pneumoniae και S. aureus  

3.1.2. Αλληλεπιδράσεις S. aureus και H. influenzae  

3.1.3. Αλληλεπιδράσεις S. aureus και ιού της γρίπης 

9 

9 

10 

11 

 

 

13 

   

2. Μεθοδολογία  16 

2.1. Στρατηγική αναζήτησης και κριτήρια επιλογής μελετών 16 

2.2. Ορισμοί 16 

2.3. Συλλογή δεδομένων 17 

2.4. Ανάλυση δεδομένων 18 

2.5. Ζητήματα ηθικής 18 

   

3. Αποτελέσματα  19 

3.1. Επίδραση των εμβολίων στη φορία S. aureus 

1.1.1.  Εμβόλια πνευμονιοκόκκου 

1.1.1.1. Επίδραση στη φορία στο πρώτο έτος ζωής 

1.1.1.2. Επίδραση στη φορία μετά το πρώτο έτος ζωής 

1.1.2.  Άλλα εμβόλια 

 

19 

3.2. Επίδραση των εμβολίων στην εμφάνιση νόσου από S. aureus 

3.1.Εμβόλια πνευμονιοκόκκου 

3.2.Άλλα εμβόλια 

 

 

25 



 

iii 
 

4 Συζήτηση  27 

4.1. Επιδράσεις στη φορία 27 

4.2. Επιδράσεις στη νόσο 31 

4.3. Περιορισμοί μελέτης 33 

4.4. Μελλοντικές προοπτικές 36 

4.5. Συμπεράσματα 37 

   

5. Ομολογίες 39 

6. Βιβλιογραφία 40 

7.  Πίνακες και Εικόνες 53 

 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

4 
 

Περίληψη  

Τίτλος εργασίας: «Επίδραση εμβολιασμών σε φορία και λοιμώξεις από Staphylococcus 

aureus» 

Μαρία Τσιριγωτάκη, Φεβρουάριος 2018 

Επιβλέποντες: 

Εμμανουήλ Γαλανάκης, Καθηγητής Παιδιατρικής, Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Τμήμα 

Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.   

Διαμαντής Κοφτερίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Ευσταθία Σκούλικα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Βακτηριολογίας, Τμήμα Ιατρικής, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

 

Εισαγωγή:  Η εφαρμογή των εμβολιασμών έχει μειώσει σημαντικά την επίπτωση πολλών 

λοιμώξεων σε παιδιά και ενήλικες. Στο μικροπεριβάλλον του ρινοφάρυγγα τα 

μικρόβια αλληλεπιδρούν διατηρώντας μια δυναμική ισορροπία. Η εκρίζωση κάποιων 

δυνητικά παθογόνων μικροβίων μέσω της εφαρμογής των εμβολίων πιθανά επηρεάζει την 

επίπτωση άλλων μη στοχευμένων μικροβίων όπως ο Staphylococcus aureus (S. aureus). 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποσαφήνιση των έμμεσων επιδράσεων των εμβολίων 

στην εμφάνιση φορίας και νόσου από τον S. aureus. 

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της αγγλόφωνης 

βιβλιογραφίας προς αναζήτηση των επιδράσεων των εμβολίων από το 1963 έως το 

2017,αναζητώντας πιθανές επιδράσεις στη φορία και νόσο από  S. aureus και τον 

παθοφυσιολογικό τους μηχανισμό. Η αναζήτηση συμπεριέλαβε εμβόλια για 

τον Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae  και για άλλα παθογόνα. Οι 

μελέτες ταξινομήθηκαν με βάση το σχεδιασμό τους, τις ηλικιακές ομάδες που αφορούσαν και 

το είδος του εμβολίου. Μελέτες που συνέκριναν προ και μετα - εμβολιαστικά δεδομένα 

συγκεντρώθηκαν και έγινε μετανάλυση των odd ratios με τη μέθοδο Mantel - Haenszel με 
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παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε forest plots. Έγινε ποιοτική ανάλυση των μελετών που 

παρήχαν δεδομένα μόνο της προεμβολιαστικής ή μόνο της μετα-εμβολιαστικής περιόδου. 

Αποτελέσματα: Ανασκοπήθηκαν 147 μελέτες που αφορούσαν διαχρονικές, διατμηματικές 

μελέτες καθώς και μελέτες σε ζωικά μοντέλα. Διαπιστώθηκε παροδική αύξηση 

της φορίας από S. aureus σε παιδιά ηλικίας 11-12 μηνών μετά από εμβολιασμό έναντι 

του πνευμονιοκόκκου, χωρίς σημαντικές διαφορές μετά το 2
ο
 έτος ζωής. Αν και τα 

αποτελέσματα των μελετών σε παιδιά άνω των 2 ετών και ενήλικες παρουσίασαν μεγάλη 

ετερογένεια, οι περισσότερες δεν ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές μεταβολές (15/20 μελέτες 

φορίας,75%). Περιορισμένα είναι τα δεδομένα επίδρασης άλλων εμβολίων όπως 

διφθερίτιδας- τετάνου, γρίπης και ιλαράς.  Παρατηρήθηκε σχετική αύξηση της επίπτωσης 

λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού, βακτηριαιμίας και σηπτικής αρθρίτιδας από S. aureus 

στη μετα-εμβολιαστική περίοδο (2000-2013). Οι παραπάνω μεταβολές ερμηνεύτηκαν με 

βάση τις θεωρίες της δυναμικής του μικροπεριβάλλοντος (niche dynamics), των 

αλληλεπιδράσεων των μικροβίων (inter-species interactions) και των ανοσιακών απαντήσεων 

του ξενιστή (host immune responses).  

Συμπεράσματα: Τα εμβόλια ασκούν έμμεσες επιδράσεις στη φορία και νόσο από S. 

aureus οι οποίες σχετίζονται με τις αλλαγές που επιφέρουν στη δυναμική ισορροπία 

του μικροπεριβάλλοντος. Είναι αναγκαία η συνεχιζόμενη επιδημιολογική επιτήρηση των 

δυναμικών αυτών αλλαγών και η εκτίμησή τους στο μελλοντικό σχεδιασμό νέων εμβολίων.  

Λέξεις κλειδιά: Staphylococcus aureus,  εμβόλια, φορία, λοιμώξεις, Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae, niche. 
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Abstract 

Title: Impact of immunizations on Staphylococcus aureus infection and carriage  

By: Maria Tsirigotaki, February 2018 

Supervisors:  

Emmanouel Galanakis, Professor of Paediatrics, Paediatric Infectious Diseases, University of 

Crete 

Diamantis Kofteridis, Associate Professor of Internal Medicine-Infectious Diseases, 

University of Crete 

Efstathia Scoulica, Associate Professor of Clinical Bacteriology, University of Crete 

Background: The development and use of vaccines have had an important impact on rates of 

vaccine-preventable diseases. In the ecological niche of the nasopharynx, pathogens maintain 

a dynamic balance. Elimination of some of the pathogens can impact on non-targeted 

commensals like Staphylococcus aureus (S. aureus). Aim of this thesis is to investigate the 

evidence of the indirect effects of vaccines on S. aureus carriage and infection.   

Methods: We systematically reviewed the English literature on the effect of vaccinations 

on S. aureus carriage and infection for outcomes on children of all age and adults. Our search 

included studies published from 1963 to December 2017 regarding pneumococcal vaccines, 

vaccines for Haemophilus  influenzae and other pathogens. The studies were categorized 

based on the study design, the characteristics of the population and the type of vaccine. 

Studies that provided comparison data from the pre- and post-vaccination period 

were metanalysed based on the random effect model and results were presented using forest 

plot charts. When only pre or post vaccination data was available a qualitative analysis was 

used.  

Results: A total of 147 studies were analyzed including randomized control trials, 

observational studies, mathematical models and animal studies. An increase of S. aureus 

carriage was noted at the age of 11-12 months in children vaccinated for pneumococcus with 
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no significant differences after the second year of life (15/20, 75%). Studies looking into 

vaccine effects in infancy and adult life were highly heterogenous with the majority showing 

no significant changes in the carriage rate in the postvaccination period.  Data regarding non-

pneumococcal vaccines was scarce. Relative increase in S. aureus infections (bacteremia, 

upper respiratory tract infections and septic arthritis) was noted in the postvaccination period 

(2000-2013).  The observed changes were explained by the niche dynamic theory, 

integrating inter-species interactions and host immune responses.  

Conclusion: Immunizations can have indirect effects on S. aureus carriage and infection 

related to changes in niche balances after the implication of vaccinations. Large, randomized 

trials are needed to further elucidate these effects. Consideration of indirect effects on non- 

targeted pathogens is needed in future immunization planning. 

 

Key words: Staphylococcus aureus, vaccines, carriage, infection, Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae, niche. 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

8 
 

Συντομογραφίες 

S. aureus: Staphylococcus aureus 

S. pneumoniae: Streptococcus pneumoniae 

Hib: Haemophilus influenzae τύπου β  

PCV-VT: Pneumonococcal vaccine serotypes 

PCV-NVT:  Non-vaccine pneumonococcal serotypes 

Εμβόλιο PCV 7: Επταδύναμο συζευγμένο εμβόλιο έναντι του S. pneumoniae 

Εμβόλιο PCV 9: Εννιαδύναμο συζευγμένο εμβόλιο έναντι του S. pneumoniae 

Εμβόλιο PCV 10: Δεκαδύναμο συζευγμένο εμβόλιο έναντι του S. pneumoniae 

Εμβόλιο PCV 13: Δεκατριδύναμο συζευγμένο εμβόλιο έναντι του S. pneumoniae 

MRSA: Methicillin resistant Staphylococcus aureus 
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EΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Staphylococcus aureus  

Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος (Staphylococcus aureus, S. aureus) είναι ένα από τα πιο συχνά 

παθογόνα βακτήρια στον άνθρωπο το οποίο σχετίζεται με σημαντική νοσηρότητα 

και θνησιμότητα [1, 2]. Ο S. aureus είναι ένας συμβιωτικός μικροοργανισμός που αποικίζει 

αρκετά είδη ζώων και τον άνθρωπο. Οι  ρινικές κοιλότητες και η επιφάνεια του δέρματος 

αποτελούν τα  κύρια σημεία αποικισμού του στον άνθρωπο [3,4]. Μπορεί να προκαλέσει μια 

μεγάλη ποικιλία λοιμώξεων από επιφανειακές λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων, 

αποστήματα, δοθιήνες μέχρι και σοβαρές συστηματικές λοιμώξεις όπως βακτηριαιμία, 

ενδοκαρδίτιδα, πνευμονία και σύνδρομο τοξικής καταπληξίας [7-9].   

1.1. Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά 

Το γένος Staphylococcus ανήκει στην οικογένεια των Micrococcaceae και περιλαμβάνει 27 

είδη. Ο Robert Koch παρατήρησε για πρώτη φορά τους σταφυλοκόκκους το 1878 ενώ το 

1884 ο Rosenbach, ανάλογα με το χρώμα των αποικιών, τους διαχώρισε σε χρυσίζοντα 

σταφυλόκοκκο (Staphylococcus aureus) και σε λευκό σταφυλόκοκκο (Staphylococcus albus) 

[10, 11]. Ο S. aureus είναι ένας Gram θετικός κόκκος, διαμέτρου 0.8-1μm ακίνητος και  μη 

σπορογόνος, χωρίς βλεφαρίδες και έλυτρο και διαθέτει κυτταρικό τοίχωμα αποτελούμενο από 

 πεπτιδογλυκάνη,  τειχοϊκό οξύ και πρωτεΐνες [11]. Η πεπτιδογλυκάνη εξασφαλίζει ωσμωτική 

σταθερότητα, διεγείρει την παραγωγή ενδογενών πυρετογόνων και αναστέλλει την 

φαγοκυττάρωση, προάγει τη σύνθεση IL-1 από τα μονοπύρηνα και ενεργοποιεί το 

συμπλήρωμα [10,11]. Οι πιο γνωστές πρωτεΐνες του S. aureus περιλαμβάνουν 

τις πενικιλλίνη-δεσμευτικές πρωτεΐνες (Penicillin Binding Proteins -PBPs) οι οποίες 

συμμετέχουν στο τελικό στάδιο της σύνθεσης της πεπτιδογλυκάνης και αποτελούν τον 

μοριακό στόχο των β-λακταμών και την πρωτείνη Α η οποία συνδέεται με το Fc κλάσμα 

της ανοσοσφαιρίνης IgG και αποτρέπει την καταστροφή του μικροοργανισμού από τα 

αντισώματα [10,14,15,16]. Ο Staphylococcus aureus επιτυγχάνει την προσκόλλησή του μέσω 

μορίων προσκόλλησης (MSCRAMM) τα οποία συνδέονται με το κολλαγόνο, 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

10 
 

το  ινωδογόνο και άλλα συστατικά του στρώματος και χαρακτηρίζονται από μεγάλη 

ετερογένεια.  

Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος διαθέτει ξεχωριστούς φαινοτυπικούς και γενετικούς χαρακτήρες 

[12,15]. Ο S. aureus παράγει περίπου 30 τοξίνες εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι 

αιμολυσίνες (α,β,γ,δ,ε), οι λευκοκτονίνες (F,S), οι εντεροτοξίνες, η αποφολιδωτική τοξίνη, η 

τοξίνη του συνδρόμου τοξικού σοκ (tsst-1) [10,11]. Ο S. aureus παράγει και ένζυμα όπως 

η καταλάση έναν σημαντικό παθογενετικό παράγοντα που διασπά το υπεροξείδιο του 

υδρογόνου σε O2 και H2O και περιορίζει την αντιμικροβιακή ικανότητα των ουδετερόφιλων 

του ξενιστή καθώς και πηκτάση [14,15]. Επίσης παράγει υαλουρονιδάση και άλλα ένζυμα 

όπως πρωτεϊνάσες, νουκλεάσες και λιπάσες που εξασφαλίζουν ωσμωτική σταθερότητα, 

διεγείρουν την παραγωγή ενδογενών πυρετογόνων, έλκουν τα λευκοκύτταρα και 

αναστέλλουν τη φαγοκυττάρωση. 

1.2. Επιδημιολογία 

Ο S. aureus αποτελεί ένα κοινό παθογόνο που αποικίζει τη ρινοφαρυγγική οδό, το δέρμα, το 

τριχωτό της κεφαλής, το περίνεο και τον γαστρεντερικό σωλήνα [17-21].  Στους υγιείς 

ενήλικες η επίπτωση φορίας σε δέρμα και ρινικό βλεννογόνο κυμαίνεται σε ποσοστά 25-35% 

[22]. Η επίπτωση φορίας στα παιδιά είναι παρόμοια, με αναφερόμενα ποσοστά 20-30% 

στις ευρωπαϊκές χώρες [23], 20-25% σε χώρες της Β. Αμερικής [21,23] και υψηλότερα σε 

χώρες της Αφρικής,  και της Ν. Αμερικής (50-60%) [23]. H επιδημιολογία του S. aureus είναι 

σύνθετη και έχει παρατηρηθεί αύξηση της επίπτωσης των ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη 

στελεχών (methicillin resistant S. aureus – MRSA) στην κοινότητα [7, 17, 19, 20]. Ο S. 

aureus μπορεί να προκαλεί ήπιες και σοβαρές λοιμώξεις. Αυτές περιλαμβάνουν ήπιες 

δερματικές εκδηλώσεις όπως πυοδερμία, δοθιήνας, ψευδάνθρακας, ακμή, διαπυήσεις 

τραυμάτων έως πιο σοβαρές λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων όπως 

κυτταρίτιδα, ρινοκολπίτιδα και διεισδυτικές (οστεομυελίτιδα, σηπτική αρθρίτιδα, πνευμονία, 

ενδοκαρδίτιδα, σηψαιμία, λοίμωξη ΚΝΣ) [8,9]. Ο S. aureus προκαλεί επίσης νόσους 

διαμεσολαβούμενες από τοξίνες όπως η τοξική επιδερμική νεκρόλυση, το σύνδρομο τοξικού 

σοκ, η τροφική δηλητηρίαση και το δερματικό αποφολιδωτικό σύνδρομο. 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

11 
 

2. Φορία και Λοίμωξη 

Ο Staphylococcus aureus είναι ευκαιριακό παθογόνο που αποικίζει συχνά τους βλεννογόνους 

υγειών ενηλίκων και παιδιών. Η φορία S. aureus αναφέρεται στην παρουσία του μικροβίου 

στο περιβάλλον του ξενιστή χωρίς να διαταράσσεται η φυσιολογική λειτουργία του 

ξενιστή. Ασυμπτωματική φορία περιγράφεται σε ποσοστό 20% του γενικού πληθυσμού ενώ 

παροδική φορία έχει περιγραφεί σε ποσοστά άνω του 50% [20-25]. 

Κύριο περιβάλλον reservoir του S. aureus αποτελεί ο ρινικός βλεννογόνος ενώ άλλες 

περιοχές αποικισμού περιλαμβάνουν το δέρμα, ο πρωκτός, ο κόλπος, ο φάρυγγας και το 

γαστρεντερικό [19,21]. H φορία αποτελεί το πρώτο βήμα για την εκδήλωση νόσου στο ίδιο 

το άτομο καθώς και σημαντική πηγή μετάδοσης στην κοινότητα [18,21]. Αυξημένη 

μικροβιακή πυκνότητα (microbial density) έχει συσχετισθεί με την εκδήλωση νόσου όπως η 

οξεία μέση ωτίτιδα και η πνευμονία στους ενήλικες [19,20]. Στα παιδιά ο κίνδυνος εμφάνισης 

νόσου δεν είναι πάντα ανάλογος του μικροβιακού φορτίου του S. aureus στο ρινοφάρυγγα, 

στα οποία μπορεί να εκδηλωθεί νόσος και σε περιπτώσεις χαμηλής μικροβιακής πυκνότητας 

[19]. Η ανάπτυξη φορίας και νόσου από S. aureus καθορίζεται από παράγοντες που 

περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά του μικροβίου, του ξενιστή καθώς και από την 

αλληλεπίδραση των μικροοργανισμών μεταξύ τους [20].  Κατά τις πρώτες 8 εβδόμαδες ζωής 

η φορία του S. aureus φτάνει σχεδόν το 50% ενώ ακολούθως παρατηρείται πτώση της 

συχνότητάς της φορίας στο 20% στους 6 μήνες και περαιτέρω πτώση στην ενήλικο ζωή [26]. 

H ανάπτυξη φορίας είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο που καθορίζεται από τρία στάδια: την 

έκθεση στο μικρόβιο, την προσκόλληση του μικροβίου και τη διείσδυση στους αμυντικούς 

μηχανισμούς του ξενιστή [10, 20].  

3. Μικροπεριβάλλον (niche) 

Ο όρος μικροπερβάλλον (niche) προέρχεται  από την ιταλική λέξη Nicchio (φωλιά) και 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Βρετανό βοτανολόγο Roy Clapham το 1930 

 προκειμένου να περιγράψει το σύνολο των φυσικών και βιολογικών συστατικών ενός 

περιβάλλοντος [27].  Σήμερα, ο όρος μικροπεριβάλλον χρησιμοποιείται για να περιγράψει το 

χώρο στον οποίο αναπτύσσεται ένας μικροοργανισμός εντός ή εκτός ξενιστή. Το σύνολο του 
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γενετικού υλικού των μικροοργανισμών του μικροπεριβάλλοντος ονομάζεται μικροβίωμα 

[28]. Το μικροβίωμα έχει χαρακτηριστεί ως «δεύτερο γονιδίωμα» διότι τα γονίδια των 

μικροβίων που απαρτίζουν το μικροβίωμα ξεπερνούν σε αριθμό το ανθρώπινο γονιδίωμα και 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υγεία και στην εκδήλωση νόσου [29]. Με τη βοήθεια 

σύγχρονων τεχνικών όπως η μεταγενετική (metagenomics) και η γονιδιακή αλληλούχιση 

(genome sequencing)  φωτίστηκε η σύσταση του μικροβίωματος [74]. Γνωρίζουμε σήμερα 

ότι το μικροβίωμα διαθέτει περίπλοκη δυναμική που χαρακτηρίζεται από σχέσεις 

αλληλεπίδρασης των μικροβίων μεταξύ τους και με τον ξενιστή μέσω άμεσων 

αλληλεπιδράσεων καθώς και μέσω περίπλοκων φλεγμονωδών μονοπατιών [28-30]. Στο 

μικροβίωμα του ρινοφάρυγγα κυριαρχούν έξι κοινά γένη: Haemophilus, Streptococcus, 

Moraxella, Alloiococcus, Corynebacterium [31-33]. Κατά τη νεογνική ηλικία, ο 

ρινοφάρυγγας αποικίζεται από μικρόβια του δέρματος όπως ο Staphylococcus και 

το Corynebacterium τα οποία ακολουθούν φθίνουσα πορεία με την πάροδο της 

ηλικίας [31,34-36]. Σταδιακά, το μικροπεριβάλλον αποικίζεται σταθερά από άλλα μικρόβια 

όπως η  Moraxella ή ο Alloiococcus και παροδικά από είδη Streptococcus και Haemophilus. 

Ο Streptococcus είναι πιο συχνός σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών και σε ενήλικες άνω των 

60ετών (ποσοστά φορίας 10-90%) ενώ η επίπτωση της φορίας παρουσιάζει μείωση στις 

υπόλοιπες ηλικίες [33,34]. Η μετάβαση αυτή επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες όπως η 

έκθεση σε αντιβιοτικά, ο συγχρωτισμός με άλλα παιδιά καθώς και οι εμβολιασμοί [33-

37]. Για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί αύξηση της φορίας της Moraxella μετά τον 

εμβολιασμό για πνευμονιόκοκκο καθώς και αύξηση της φορίας μη τυποποιήσιμων αιμόφιλων 

μετά τον εμβολιασμό για H.influenzae τύπου β [36,79]. 

Η σύνθεση του μικροβιώματος επηρεάζεται και από κλιματολογικές αλλαγές, για παράδειγμα 

η Moraxella εξαπλώνεται ευκολότερα τους ψυχρούς μήνες [36]. Εκτός από τους εξωγενείς 

παράγοντες, η φορία των παραπάνω παθογόνων και κατ’επέκταση και η εμφάνιση νόσου 

καθορίζεται και από τις ενδογενείς σχέσεις του μικροβιώματος του ρινοφάρυγγα με τον 

ξενιστή [19].  



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

13 
 

Η υπόθεση της Κόκκινης Βασίλισσας ( Red Queen Hypothesis) αφορά μια θεωρία εξέλιξης 

σύμφωνα με την οποία τα είδη  πρέπει διαρκώς να προσαρμόζονται σε ένα συνεχώς 

ανταγωνιστικό περιβάλλον προκειμένου να επιβιώσουν. Η αρχική υπόθεση διατυπώθηκε από 

τον Van Valen το 1973 [42-44] ο οποίος υποστήριξε ότι η επιβίωση ενός είδους 

εξαρτάται από την συνεξέλιξή του με τα άλλα είδη μέσω συμβιωτικών και ανταγωνιστικών 

αλληλεπιδράσεων, δηλαδή ότι τα είδη πρέπει να «τρέχουν» για να παραμείνουν στην ίδια 

θέση όπως οι ηρωίδες στο παραμύθι « Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων».   

 

 3.1 Αλληλεπιδράσεις μεταξύ S. aureus και  παθογόνων που δυνητικά προλαμβάνονται 

από εμβολιασμό (vaccine-preventable pathogens) 

Αλληλεπιδράσεις S. pneumoniae και S. aureus  

Ο S. pneumoniae ή πνευμονιόκοκκος είναι ένας Gram-θετικός διπλόκοκκος που αποικίζει 

συχνά το ρινοφάρυγγα ήδη από τους πρώτους μήνες ζωής [38,39]. Ταξινομείται σε 94 

διαφορετικούς ορότυπους με βάση τη δομή του πολυσακχαριτιδικού ελύτρου.  Το 

 επταδύναμο, συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PCV7, ορότυποι 4, 6B, 9V, 14, 18C, 

19F, 23F)) προστέθηκε στο εμβολιαστικό πρόγραμμα των ΗΠΑ το 2000 και 

σταδιακά και στις ευρωπαϊκές χώρες σε διάφορα δοσολογικά σχήματα, εκ των οποίων το 

σχήμα των τριών βασικών δόσεων πριν την ηλικία των 12 μηνών και μιας αναμνηστικής 

δόσης μετά το έτος είναι το πιο διαδεδομένο. Στην πρώτη δεκαετία του 21
ου

 αιώνα 

το δεκαδύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο αντικατέστησε το επταδύναμο 

παρέχοντας προστασία και για τους ορότυπους 1, 5 και 7F με πρωτεΐνη σύζευξης 

την πρωτείνη D της εξωτερικής μεμβράνης του μη τυποποιήσιμου H. influenzae και τα 

τοξοειδή τετάνου ή διφθερίτιδας. Η εφαρμογή του δεκατριδύναμου PCV13 (1, 3, 4, 5, 6A, 

6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F), δέκα χρόνια σχεδόν μετά την εφαρμογή του PCV 7 

οδήγησε σε περαιτέρω μείωση των οροτύπων που περιλαμβάνονται στο εμβόλιο και μείωση 

της επίπτωση της διεισδυτικής νόσου [38-41,45-50].  
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Δεδομένα από μελέτες παρατήρησης σε υγιή παιδιά και ενήλικες έχουν αναδείξει αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ φορίας οροτύπων S. pneumoniae που περιλαμβάνονται στα εμβόλια 

και S. aureus [23,51-54]. Σε μελέτες φορίας όπου αναζητήθηκε πιθανή συσχέτιση των δύο  

δυνητικά παθογόνων με τη χρήση gold-standards τεχνικών όπως η καλλιέργεια 

ρινοφαρυγγικού, διαπιστώθηκε ότι η κατανομή της φορίας του S. aureus ανά ηλικιακή ομάδα 

είναι αντιστρόφως ανάλογη της φορίας S. pneumoniae [53]. Στις ίδιες μελέτες 

η συνφορία των δύο μικροβίων ήταν εξαιρετικά σπάνια [54]. Εκτός των παραδοσιακών 

τεχνικών καλλιέργειας, αρνητική συσχέτιση μεταξύ των δύο δυνητικά παθογόνων έχει 

διαπιστωθεί και σε μελέτες με χρήση μοριακών ποσοτικών τεχνικών όπως η μέθοδος της 

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (realtime PCR) 

[φορία S. pneumoniae vs S. aureus; καλλιέργειες ρινοφαρυγγικού (OR 0.45, p = 0.024) 

και qPCR (OR 0.61, p < 0.05)] [19]. To Η2Ο2 έχει αντισταφυλοκοκκικές δράσεις λόγω 

παραγωγής ριζών υπεροξειδίου μέσω της αντίδρασης Fenton. Ο πνευμονιόκοκκος παράγει 

υπεροξείδιο του υδρογόνου και θανατώνει τους λυσογόνους (lysogenic) μέσω της επαγωγής 

αντίδρασης SOS. Η αντίδραση SOS επάγει μηχανισμούς διόρθωσης του DNA και οδηγεί  

στην κινητοποίηση προφάγων που προκαλούν λύση του S. aureus. Επειδή οι 

περισσότεροι S. aureus είναι λυσογόνοι, η παραγωγή υπεροξείδιου του υδρογόνου αποτελεί 

ευρέως αποτελεσματική αντισταφυλοκκοκική στρατηγική χωρίς να επιδρά στην ανάπτυξη 

των πνευμονιοκόκκων [55-58]. Η λύση των στελεχών S. aureus από τους προφάγους μπορεί 

να προκαλεί διασπορά γονιδίων επιθετικότητας μεταξύ των στελεχών [56,57].  

Αλληλεπιδράσεις S. aureus και H. influenzae  

Ο Haemophilus influenzae είναι ένας Gram αρνητικός, δυνητικά αναερόβιος κοκκοβάκιλλος 

που είναι υπεύθυνος για εντοπισμένες και διεισδυτικές λοιμώξεις. Πολλές μελέτες έχουν 

αναδείξει αρνητική συσχέτιση φορίας S. aureus και H. influenzae στο ρινοφάρυγγα  υγειών 

παιδιών και ενηλίκων [51, 59-61] καθώς και παιδιών με υποκείμενα νοσήματα [52,59]. O H. 

influenzae επιδεικνύει επίσης συνεργική σχέση με άλλα μικρόβια που ανταγωνίζονται τον S. 

aureus όπως ο S. pneumoniae [61, 62] με αποτέλεσμα η επίπτωση φορίας S. pneumoniae/ H. 

influenzae να είναι αντιστρόφως ανάλογη της φορίας S. aureus [22,63,64]. Οι 
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αλληλεπιδράσεις στο μικροπεριβάλλον του ρινοφάρυγγα μεταξύ S. aureus και H. 

influenzae είναι πολύπλοκες. Ο S. aureus προκαλεί λύση των ερυθρών αιμοσφαιρίων που 

οδηγεί σε απελευθέρωση αιμοσφαιρίνης και NAD τα οποία αποτελούν θρεπτικά συστατικά 

για την ανάπτυξη του H. influenzae [59,65,66].  

Αλληλεπιδράσεις S. aureus και ιού της γρίπης  

Ο S. aureus παρουσιάζει συνεργική σχέση με τον ιό της γρίπης Α. Ο S. aureus εκκρίνει 

πρωτεάσες που απομακρύνουν τους υποδοχείς σιαλικού οξέος του ξενιστή με αποτέλεσμα να 

αυξάνει την επιθετικότητα του ιού της γρίπης [67] ταυτόχρονα o S. aureus αυξάνει τη 

μεταδοτικότητα του ιού της γρίπης, εκκρίνοντας σερινο-πρωτεάσες οι οποίες μέσω 

πρωτεολυτικού διαχωρισμού του τριμερούς της γλυκοπρωτεϊνης επιφανείας, αιμαγλουτινίνης 

οδηγούν σε ενεργοποίηση του ιού της γρίπης [68]. Από την άλλη, ο ιός της γρίπης ευνοεί την 

προσκόλληση του S. aureus στο βλεννογόνο του ρινοφάρυγγα ευοδώνοντας τις δράσεις της 

σταφυλοκοκκικής εντεροτοξίνης Β και της τοξίνης 1 του τοξικού συνδρόμου (tsst -1) [69]. Οι 

αλληλεπιδράσεις αυτές μπορούν να προκαλέσουν βαρεία κλινική νόσο και να αυξήσουν τα 

ποσοστά θνησιμότητας σε περιπτώσεις συνλοίμωξης ιού της γρίπης και S. aureus [70].  

Τα παραπάνω δείχνουν ότι υπάρχουν ανταγωνιστικές και συναγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των 

μικροβίων του μικροπεριβάλλοντος και ότι η φορία για ένα από τα δυνητικά παθογόνα 

μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τη φορία για τα υπόλοιπα [51].  Οι αλληλεπιδράσεις 

αυτές επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες που αφορούν στα ίδια τα μικρόβια, τα 

χαρακτηριστικά ανοσίας του ξενιστή καθώς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.  

Στη μελέτη αυτή στοχεύουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αν η εφαρμογή των εμβολίων 

επηρέασε τη φορία και τις λοιμώξεις από S aureus.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στρατηγική αναζήτησης και κριτήρια επιλογής μελετών 

Προκειμένου να μελετηθούν όλα τα δημοσιευμένα άρθρα που αφορούν στην επίδραση των 

εμβολίων στη φορία και στις λοιμώξεις από S. aureus πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της 

αγγλόφωνης βιβλιογραφίας μέσω διεθνών βάσεων δεδομένων ιατρικού περιεχομένου όπως 

η PubMed και η Scopus από τον Ιανουάριο του 1960 έως τον Δεκέμβριο του 2017 

χρησιμοποιώντας μεμονωμένα ή σε συνδυασμό τις λέξεις κλειδιά Staphylococcus 

aureus, niche, vaccinations, infection, carriage, interactions among Staphylococcus  aureus, 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae type b, effects of vaccines on S. 

aureus colonization and/or infection.   

Η αναζήτηση έγινε τόσο με άμεση αναζήτηση μελετών με τη χρήση των ανωτέρω 

λέξεων/φράσεων (key word searching) όσο και με αναζήτηση των σχετικών βιβλιογραφικών 

αναφορών (citation searching) με στόχο την ανασκόπηση όλης της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας. Αναζητήθηκαν επίσης δεδομένα από τις επίσημες ιστοσελίδες διεθνών 

οργανισμών πρόληψης λοιμώξεων όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και το 

Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (CDC) καθώς και από διεθνείς βάσεις καταγραφής όπως η 

VAERS ( Vaccine Adverse Event Reporting System), ο  VSD (Vaccine Safety Datalink) και 

από διεθνείς βάσεις επιδημιολογικής επιτήρησης για σχετικές αναφορές.    

Ορισμοί 

Ως φορία ορίστηκε η παρουσία S. aureus σε βιολογικά δείγματα που προέρχονταν από το 

ρινοφάρυγγα, το στοματοφάρυγγα, το δέρμα ή τον πρωκτικό βλεννογόνο από άτομα χωρίς 

συμπτώματα νόσου.  

Ως νόσος ορίστηκε η απομόνωση του μικροβίου από φυσιολογικά άσηπτα βιολογικά υλικά 

ατόμων με τοπικές ή διεισδυτικές λοιμώξεις.  

Σύμφωνα με τους επιδημιολογικούς ορισμούς, λοίμωξη κοινότητας [community-acquired 

(CA) infection] χαρακτηρίζεται η λοίμωξη από S. aureus που διαγιγνώσκεται εντός 48ωρών 

από την εισαγωγή στο νοσοκομείο προηγούμενα υγειών παιδιών. Χαρακτηρίζεται 

νοσοκομειακή λοίμωξη με έναρξη στην κοινότητα [community-onset, healthcare- assοciated 
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(COHA)] εάν η απομόνωση του μικροβίου συμβεί εντός 48 ωρών μετά την εισαγωγή στο 

νοσοκομείο ατόμων με υποκείμενα νοσήματα ή έκθεση σε υπηρεσίες υγείας τους 

προηγούμενους 12 μήνες. Ως νοσοκομειακή λοίμωξη (hospital acquired) από S. aureus 

χαρακτηρίζεται η λοίμωξη στην οποία η απομόνωση του μικροβίου συνέβη μετά από 48 ώρες 

από την εισαγωγή στο νοσοκομείο. 

Συλλογή Δεδομένων 

Θεωρήθηκαν κατάλληλες να συμπεριληφθούν στην εργασία οι μελέτες που είχαν σχεδιαστεί 

με τυχαιοποιήμενο ή μη τυχαιοποιήμενο τρόπο, μελέτες παρατήρησης προοπτικές ή 

αναδρομικές (πχ cross sectional, longitudinal studies) που άπτονταν του ερευνητικού 

ερωτήματος. Από την αναζήτηση, αποκλείσθηκαν μελέτες που αναφέρονταν σε εμβόλια 

που είχαν σχεδιαστεί να προστατεύουν για τον S. aureus καθώς και μελέτες που αναφέρονταν 

σε σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις που οφείλονταν στην εμβολιαστική τεχνική (κυτταρίτιδα, 

απόστημα στο σημείο της χορήγησης κλπ). Στόχος ήταν η συγκέντρωση στοιχείων αλλαγών 

στη φορία ή/ και νόσο από S. aureus μετά την εφαρμογή εμβολίων που προστατεύουν 

για ανταγωνιστικά ή συναγωνιστικά του S. aureus μικρόβια καθώς και μελετών που 

ερμηνεύουν τις τυχόν αλλαγές.  Στην αναζήτηση περιλήφθηκαν μελέτες που αφορούσαν 

νεογνά, παιδιά διαφόρων ηλικιών καθώς και ενήλικες.  Τα κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού 

από τη μελέτη φαίνονται στον πίνακα 1. 

Όλοι οι τίτλοι και οι περιλήψεις των εργασιών που προέκυψαν από την αναζήτηση 

μελετήθηκαν με σκοπό να συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές μελέτες των οποίων τα πλήρη 

κείμενα ανασκοπήθηκαν. Για τις μελέτες που συνέκριναν προεμβολιαστικά και μετα-

εμβολιαστικά δεδομένα, συγκεντρώθηκαν τα εξής δεδομένα: το είδος και ο σχεδιασμός της 

μελέτης, το έτος, η χώρα δημοσίευσης, ο πληθυσμός, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού αν υπήρχαν, το είδος των εμβολίων, το εμβολιαστικό σχήμα και το χρονικό 

διάστημα πριν και μετά τον εμβολιασμό που εξετάσθηκαν και καταγράφηκαν τα δεδομένα σε 

πίνακες του excel. Για τις μελέτες που παρήχαν στοιχεία μόνο για την προεμβολιαστική ή 

μόνο για την μετα- εμβολιαστική περίοδο, τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν σε ξεχωριστούς 
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πίνακες καταγραφής και αναλύθηκαν ξεχωριστά. Ταυτόχρονα καταγράφηκαν και οι 

περιορισμοί (confounding factors) κάθε μελέτης.   

Ανάλυση δεδομένων 

 Οι μελέτες ταξινομήθηκαν με βάση το σχεδιασμό τους, τις ηλικιακές ομάδες που αφορούσαν 

και τη χώρα προέλευσης. Μελέτες που συνέκριναν προ και μετα- εμβολιαστικά δεδομένα,  

συγκεντρώθηκαν και μεταναλύθηκαν με τη μέθοδο Mantel- Haenszel  υπολογίζοντας 

τα odds ratio φορίας/ νόσου S. aureus πριν και μετά τον εμβολιασμό χρησιμοποιώντας το 

λογισμικό Μedcalc Software 17.9. Χρησιμοποιήθηκαν foster plots για την παρουσίαση των 

δεδομένων.  Οι μελέτες που παρήχαν δεδομένα μόνο προεμβολιαστικής ή μόνο μετα-

εμβολιαστικής περιόδου, δεν ήταν δυνατό να συμπεριληφθούν στη μετα-ανάλυση λόγω 

ελλιπών δεδομένων, ωστόσο, τα στοιχεία τους παρουσιάστηκαν σε συγκεντρωτικούς πίνακες 

ανά είδος εμβολίου, χώρα προσέλευσης και έτος. Οι μελέτες σε ζωικά ή μαθηματικά μοντέλα 

καθώς και μελέτες παθοφυσιολογίας συσχετίσθηκαν με τα αποτελέσματα των ανωτέρω 

μελετών.   

Ζητήματα ηθικής 

Η παρούσα μελέτη αφορά βιβλιογραφική ανασκόπηση- ανάλυση και ως εκ τούτου δεν 

κρίθηκε απαραίτητη η απόκτηση έγκρισης από την επιτροπή ηθικής του νοσοκομείου για τη 

διεξαγωγή της. Δεν απαιτήθηκαν δειγματολοψίες ή επιπρόσθετες δοκιμασίες σε βιολογικά 

υλικά άλλων πλην όσων περιλαμβάνονταν σε ήδη δημοσιευμένες μελέτες.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ανασκοπήθηκαν συνολικά 301 μελέτες από αυτές 154 αποκλείστηκαν βάση των κριτηρίων 

εισαγωγής και 147 αναλύθηκαν περαιτέρω (Εικόνα 1). Από αυτές 20 αφορούσαν στη φορία, 

59 αφορούσαν στη νόσο από S. aureus από 12 αναπτυγμένες και 7 αναπτυσσόμενες χώρες. 

Το ερώτημα της επίδραση των εμβολίων στη νόσο και φορία από S. aureus έχει διερευνηθεί 

από μελέτες με τρία κύρια είδη σχεδιασμού: 1. Διατμηματικές μελέτες που αναζήτησαν τη 

συχνότητα φορίας νόσου σε συγκεκριμένο πληθυσμό εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων 

σε δεδομένο χρόνο (cross-sectional studies) 2. Προοπτικές διαχρονικές μελέτες με 

παρακολούθηση της φορίας ή νόσου σε πληθυσμό προηγούμενα μη εμβολιασμένων μετά την 

εφαρμογή των εμβολιασμών (longitudinal cohort studies)  3. Μελέτες σε ζωικά ή μαθηματικά 

μοντέλα (Εικόνα 2). 

Για την ανίχνευση των παθογόνων χρησιμοποιήθηκαν είτε παραδοσιακές τεχνικές 

καλλιέργειας των μικροβίων (77/79) είτε πιο ευαίσθητες ποσοτικές μοριακές τεχνικές όπως η 

γονιδιακή αλληλούχιση (genome sequencing) ή η μέτρηση της μεταγραφικής δραστηριότητας 

των παθογόνων (16s RNA μετάγραφα) (3/79). Η περίοδος μελέτης αφορούσε τα έτη 1998 

έως 2013 και τα κύρια εμβόλια που μελετήθηκαν ήταν τα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια. 

 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΙΑ 

Ο μεγαλύτερος αριθμός μελετών αφορά στα συζευγμένα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια και 

λιγότερο τα εμβόλια διφθερίτιδας/τετάνου/κοκκύτη, αιμόφιλου ινφλουένζας, ιλαράς-ερυθράς-

παρωτίτιδας, κίτρινου πυρετού και γρίπης.   

1. Εμβόλια πνευμονιοκόκκου 

1.1. Επίδραση στη φορία S. aureus έως το 1
ο
 έτος ζωής  

Τα εμβολιαστικά σχήματα που έχουν μελετηθεί αφορούν στο επταδύναμο, εννιαδύναμο, 

δεκαδύναμο και δεκατριδύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο σε σχήματα 2, 2+1, 

3+1 δόσεων ανάλογα με τη μελέτη και τη χώρα προσέλευσης, ένα και περισσότερα έτη μετά 

την εισαγωγή των εμβολίων. Δεν έχουν διαπιστωθεί σημαντικές μεταβολές στη φορία S. 

aureus μεταξύ εμβολιασμένων και μη βρεφών κατά τους πρώτους έξι μήνες ζωής 
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[47,71]. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού της φορίας S. aureus σε βρέφη 

ηλικίας 11-12 μηνών που έχουν εμβολιαστεί με πνευμονιοκοκκικά εμβόλια τόσο σε 

μελέτες cross-sectional όσο και σε μελέτες με longitudinal σχεδιασμό [71,73,74].  

Μελέτες που ανέδειξαν αύξηση της φορίας S. aureus σε εμβολιασμένα βρέφη 12μηνών 

Τα αποτελέσματα της μετανάλυσης των μελετών που περιλαμβάνουν στοιχεία σύγκρισης 

φορίας έως τους πρώτους 12 μήνες ζωής φαίνονται στην εικόνα 3. Συγκεκριμένα όπως 

παρατήρησαν οι van Gils και Bosch et al σε μελέτες επίδρασης του επταδύναμου και 

δεκαδύναμου συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου, διαπιστώνεται στατιστικά 

σημανική αύξηση της φορίας S. aureus στην ηλικία των 11-12 μηνών σε βρέφη 

εμβολιασμένα για πνευμονιόκοκκο ανεξάρτητα από το εμβολιαστικό σχήμα που 

εφαρμόστηκε [71,74]. Η μελέτη των van Gils έλαβε χώρα στην Ολλανδία και αφορούσε καλά 

σχεδιασμένη τυχαιοποίημενη διαχρονική μελέτη 1005 ατόμων πριν την εφαρμογή μαζικού 

εμβολιασμού για το επταδύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο. Η αύξηση ήταν στατιστικά 

σημαντική ακόμα και μετά τη διόρθωση για περιοριστικούς παράγοντες όπως ο αριθμός των 

δόσεων του εμβολίου [71]. Ο Spijkerman και οι συνεργάτες του έδειξαν το 2012 ότι η 

εισαγωγή του επταδύναμου συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου στην Ολλανδία 

οδήγησε σε αύξηση της φορίας του S. aureus σε παιδιά ηλικίας 11 μηνών και στους γονείς 

τους τρία έτη μετά την εισαγωγή του εμβολίου [OR 1.97, 95%CI (1.04-3.72) και OR 1.85, 

95%CI (1.36-2.83) αντίστοιχα]. Επιπλέον, αύξηση της φορίας του S. aureus διαπιστώθηκε 

για τα παιδιά ηλικίας 11 μηνών και 4.5 έτη μετά την εφαρμογή των εμβολιασμών [OR 2.26, 

95%CI (1.58-3.33)] [73]. Η μελέτη αυτή είχε cross sectional σχεδιασμό και συμπεριέλαβε 

σχεδόν 2000 παιδιά με υψηλή εμβολιαστική κάλυψη για το επταδύναμο πνευμονιοκοκκικό 

εμβόλιο (95%) [73]. Αύξηση της φορίας S. aureus παρατηρήθηκε και στη μελέτη των 

Dukers-Muijrers σε βρέφη κάτω των 15μηνών εμβολιασμένων για το επταδύναμο 

πνευμονιοκοκκικό [154]. 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

21 
 

Μελέτες που δεν ανέδειξαν μεταβολές στη φορία S. aureus σε εμβολιασμένα βρέφη 

12μηνών 

Σε τρεις μελέτες φορίας σε υγιή βρέφη δεν αναδείχθηκαν επιδράσεις του επταδύναμου και 

δεκαδύναμου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου στη φορία S. aureus στις περιόδους μελέτης 

2004-2007, 2009-2011 και 2012-2013 αντίστοιχα [47, 74, 124]. Η πρώτη είχε συμπεριλάβει 

παιδιά με μεγάλο φάσμα ηλικιών από 6μήνες ως 7έτη με αποτέλεσμα πιθανόν παροδικές 

μεταβολές στη φορία να διαφύγουν[124], η δεύτερη των Vesikari και συνεργατών στην 

Φινλανδία, αφορούσε παιδιά ηλικίας κάτω των έξι μηνών που τυχαιοποιήθηκαν για 

εμβολιασμό με το δεκαδύμανο πνευμονιοκοκκικό, χωρίς να αναδειχθούν διαφορές της φορίας 

S. aureus, ωστόσο σε περιοχή με χαμηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης (8-61%) [47]. Στη 

μελέτη των Bosch και των συνεργατών του, εξετάσθηκε η φορία S. aureus 7 έτη μετά την 

εισαγωγή του επταδύναμου και 1,5 έτος μετά την εισαγωγή του δεκαδύναμου 

πνευμονιοκοκκικού εμβολίου ως συνέχεια της μελέτης των Spijkerman και παρατήρησαν ότι 

τα επίπεδα φορίας είχαν επανέλθει στα προεμβολιαστικά επίπεδα, σε πληθυσμό με υψηλή 

επίπτωση H. influenzae [74].  

1.2. Επίδραση στη φορία S. aureus μετά το 1
ο
 έτος ζωής 

Σε μια από τις πρώτες μελέτες που δημοσιεύθηκαν το 2003, με τη χρήση κλασικών 

καλλιεργειών ρινοφαρυγγικού διαπιστώθηκε αύξηση της φορίας S. aureus μετά την έναρξη 

πνευμονιοκοκκικών εμβολιασμών σε παιδιά με υποτροπιάζουσες ωτίτιδες [103]. Η ίδια 

ομάδα δημοσίευσε μια από τις μεγαλύτερες σε  αριθμό συμμετεχόντων διατμηματικές, 

πληθυσμιακές μελέτες το 2004 όπου εξετάσθηκε η φορία S. aureus σε δείγματα 

ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος και αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση της φορίας 

στον εμβολιασμένο για PCV 7 πληθυσμό (p<0.0001). Η μελέτη αυτή έγειρε έντονες 

ανησυχίες και ακολούθησαν νεότερες μελέτες καλά σχεδιασμένες με ετερογενή 

αποτελέσματα. Από τις 22 σε αριθμό δημοσιευμένες μελέτες με αποτελέσματα σύγκρισης 

φορίας  S. aureus στην προεμβολιαστική και μετα - εμβολιαστική περίοδο, 11 παρήχαν 

συγκριτικά δεδομένα φορίας S. aureus μεταξύ ανεμβολίαστων ατόμων και εμβολιασμένων. 

Οι μελέτες αυτές μεταναλύθηκαν σύμφωνα με το μοντέλο των τυχαίων επιδράσεων κατά 
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τους DerSimonian και Lair 1986 και τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 2 και σε 

σχήματα forest plots  στις εικόνες 4 και 5 για διαχρονικές και διατμηματικές μελέτες 

αντίστοιχα. 

Μελέτες που δεν ανέδειξαν μεταβολές στη φορία S. aureus μετά το 1
ο
 έτος ζωής 

Σε ότι αφορά τις διατμηματικές μελέτες σύγκρισης δεδομένων μεταξύ εμβολιασμένων 

ατόμων, αυτές εξέτασαν μεγάλο ηλικιακό φάσμα από τη γέννηση έως την ενήλικο ζωή και 

ανάλογα με την περιοχή προέλευσης η περίοδος μελέτης αφορούσε 1 έως 7 έτη μετά την 

εισαγωγή των εμβολιασμών. Η πλειοψηφία των μελετών δεν ανέδειξε μεταβολές στη φορία 

S. aureus [77,79,100]. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και των διαχρονικών μελετών στις 

οποίες δεν διαπιστώθηκε αύξηση της φορίας S. aureus σε παιδιά μετά τους 18μήνες ζωής 

[47,71,74].  

Σε ότι αφορά μελέτες που παρείχαν δεδομένα μόνο της μετα-εμβολιαστικής περιόδου, οι 

Lewnard et al δεν παρατήρησαν μεταβολές στη φορία S. aureus στην μετα-εμβολιαστική για 

PCV7 περίοδο στο Ισραήλ, γεγονός που αποδόθηκε στην αύξηση των μη περιλαμβανόμενων 

στο εμβόλιο οροτύπων μετά από τον εμβολιασμό για τους πιο συχνούς ορότυπους [60]. Ούτε 

στη μελέτη των Leach et al διαπιστώθηκαν μεταβολές στη φορία S. aureus μεταξύ 

εμβολιασμένων για PCV10 και PCV13 κατά το χρονικό διάστημα 2010-2013 (20% vs 16%, p 

0.26) [99], ούτε και στη μελέτη των Nzezne και των συνεργατών σε βρέφη κάτω των 

24μηνών [77]. 

Στις περιπτώσεις που οι κοινές καλλιέργειες δεν αναδεικνύουν ποσοτικές μεταβολές 

στη φορία S. aureus, ενδιαφέρον παρουσιάζουν μελέτες που εστιάζουν στη μεταβολική 

δραστηριότητα του μικροβίου όπως αυτή εκφράζεται με την μεταγραφική τους 

δραστηριότητα (m RNA). O Andrade και οι συνεργάτες έδειξαν το 2017 σε μελέτη 80 νηπίων 

ηλικίας έως 23 μηνών με συμπτώματα λοίμωξης ανώτερου αναπνευστικού που αφορούσε την 

επίδραση του PCV10 στη φορία S. aureus ότι ενώ δεν άλλαζε ο βαθμός φορίας S. aureus σε 

εμβολιασμένα και μη άτομα, η μεταβολική δραστηριότητα του S. aureus ήταν αυξημένη στα 

εμβολιασμένα, γεγονός που συσχετίσθηκε με τη μειωμένη μεταβολική δραστηριότητα 

των πνευμονιοκόκκων στον πληθυσμό των εμβολιασμένων [88].  Στη μελέτη των Biesbroek 
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και των συνεργατών χρησιμοποιήθηκε ανάλυση γονιδιώματος για την ανίχνευση 

βακτηριακής φορίας στη μετα-εμβολιαστική περίοδο του PCV7 μελετώντας 

το μικροπεριβάλλον χωρίς τους περιορισμούς των κοινών καλλιεργειών. Οι ερευνητές 

έδειξαν ότι ο εμβολιασμός με PCV7 συσχετίζεται με αύξηση της πυκνότητας του S. aureus 

στο μικροπεριβάλλον έως τους 12 μήνες ζωής ενώ οι διαφορές εξαλείφονται μετά τους 

24μήνες [103].  Οι Dunne και οι συνεργάτες με τη χρήση μοριακών τεχνικών έδειξαν ότι ο 

εμβολιασμός με το επταδύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο μόνο ή σε συνδυασμό με 

αναμνηστική δόση εικοσιτριαδύναμου εμβολίου δεν επηρεάζει τη φορία  S. aureus ωστόσο 

σε περιοχή με χαμηλά ποσοστά φορίας S. aureus [100]. 

Μελέτες που ανέδειξαν αύξηση της φορίας S. aureus μετά το 1
ο
 έτος ζωής 

Ενδιαφέρον προκαλεί το αποτέλεσμα της μελέτης  των Spijkerman et al οι οποίοι 

παρατήρησαν αύξηση της φορίας S. aureus σε γονείς εμβολιασμένων για πνευμονιόκοκκο 

παιδιών 3 και 4.5 έτη μετά την εισαγωγή του επταδύναμου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου 

[72]. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιωθήκαν και σε μετέπειτα μελέτη της επίδρασης του 

δεκαδύναμου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου στον ίδιο πληθυσμό[74]. Οι συγγραφείς 

υπέθεσαν μια ενδοοικογενειακή μετάδοση των στελεχών S. aureus από τα εμβολιασμένα 

παιδιά στους γονείς οι οποίοι ως ενήλικες την διατηρούν ως εμμένουσα φορία [54,72,78]. 

Μελέτες που ανέδειξαν μείωση της φορίας S. aureus μετά το 1
ο
 έτος ζωής 

Η πλειοψηφία των διαχρονικών και διατμηματικών μελέτων δεν ανέδειξε μεταβολές μετά το 

πρώτο έτος ζωής. Μείωση της φορίας S. aureus έχει παρατηρηθεί σε περιοχές με αυξημένη 

φορία για ανταγωνιστικά μικρόβια του S. aureus όπως η Moraxella catarrhalis μετά την 

εφαρμογή των πνευμονιοκοκκικών εμβολίων, επισημαίνοντας τη σημασία των 

περιβαλλοντικών παραγόντων στην εκδήλωση φορίας από S. aureus [77]. Mείωση της φορίας 

έχει διαπιστωθεί και σε κοινότητες στις οποίες δεν παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της 

επίπτωσης των S. pneumoniae. Στη μελέτη των Navne και συνεργατών εξετάσθηκαν οι 

επιδράσεις του  δεκατριδύναμου συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου  στην φορία 

αναπνευστικών παθογόνων στη Δανία και παρατηρήθηκε συνολική μείωση της επίπτωσης 

φορίας από  S. aureus [OR 0.51 (0.27–0.94) p 0.03] και μετά την προσαρμογή για 
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περιοριστικούς παράγοντες όπως η γεωγραφική περιοχή προέλευσης, η παρουσία πρόσφατης 

λοίμωξη, η συμμετοχή σε παιδικό σταθμό του ίδιου του ατόμου ή άλλου ατόμου στο 

περιβάλλον, η εθνικότητα κλπ [adjusted OR: 0.48 (0.25–0.91)]. Να σημειωθεί ότι στη μελέτη 

αυτή, η επίπτωση της φορίας από Streptococcus pneumoniae παρέμεινε σταθερή (51% and 

56%, p=0.13), με σημαντικές αλλαγές στην επίπτωση των πνευμονιοκοκκικών οροτύπων, 

τόσο στα εμβολιασμένα όσο και στα ανεμβολιάστα παιδιά με μείωση της φορίας των 

οροτύπων που περιλαμβάνονταν στο εμβόλιο και αύξηση των υπόλοιπων ορότυπων που δεν 

περιλαμβάνονταν στο εμβόλιο PCV-13 [76]. Στη μελέτη των Nzenze et al, παρατηρήθηκε 

μείωση της φορίας S. aureus σε άτομα ηλικίας άνω των 12 ετών μετά τον εμβολιασμό για 

PCV7, σε περιοχή με υψηλή επίπτωση HIV (24%) [31,2% vs 23.7%, p<0.001] [77]. Τα 

αποτελέσματα αυτά αποδόθηκαν στην πιθανή αναστολή της επέκτασης των ορότυπων 

πνευμονιιοκόκκου που δεν περιλαμβάνονται στα εμβόλια σε άτομα που λαμβάνουν 

αντιρετροϊκή αγωγή [77]. 

  

2. Άλλα εμβόλια 

Μεμονομένες μελέτες έχουν δημοσιευθεί για την επίδραση άλλων εμβολίων στη φορία από S. 

aureus. Σε μελέτη από την περιοχή της Γκάμπια που αφορούσε την επίδραση του 

εμβολιασμού για εμβόλιο ιλαράς, κίτρινου πυρετού αναδείχθηκε μη στατιστικά σημαντικά 

μείωση της φορίας S. aureus από 18.9% στη προεμβολιαστική περίοδο σε 16.4% στη μετα -

εμβολιαστική περίοδο [OR 1.05 (0.41-2.73) p 0.916] [89]. Ενώ στην ίδια μελέτη, ο 

εμβολιασμός για DTaP-Hib σε βρέφη έως τον πρώτο χρόνο ζωής δεν επηρέασε 

τη φορία S. aureus [89].  Το 2014 οι Mina et al, σε ένα ζωικό μοντέλο έδειξαν ότι το ζων 

εμβόλιο έναντι του ιού της γρίπης (H3N2) προκαλεί αναστροφή της φυσιολογικής κάθαρσης 

των μικροβίων από τον οροφάρυγγα και προκαλεί μεγαλύτερη φορία παθογόνων όπως ο S. 

pneumoniae και ο S. aureus στο ανώτερο αναπνευστικό των ποντικών ενώ αυξάνει και την 

διάρκεια της φορίας κατά 2-5 φορές 7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Δε σημειώθηκαν 

σημαντικές διαφορές στην εμφάνιση βακτηριακής νόσου ή θνησιμότητας. Οι διαφορές αυτές 

αποδόθηκαν σε αλλαγές στη δυναμική των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παθογόνων, 
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ευνοώντας την υπερανάπτυξη των μικρόβιων με τρόπο όμοιο με αυτόν που προκαλεί από τον 

άγριο ιό της γρίππης [90-93]. 

 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΥ  

1. Εμβόλια πνευμονιοκόκκου 

Μελέτες μικροβιακής αιτιολογίας ωτίτιδας, ρινοκολπίτιδας, σηψαιμίας και σηπτικής 

αρθρίτιδας έχουν δείξει αύξηση των ποσοστών λοίμωξης S. aureus στη μετα - εμβολιαστική 

περίοδο. Συγκεκριμένα, σε δημοσίευσή τους στο Lancet, οι Bogaert et al έδειξαν ότι υπάρχει 

αυξημένος κίνδυνος για εμφάνιση ωτίτιδας από S. aureus σε παιδιά με υποτροπιάζουσες 

ωτίτιδες που είχαν εμβολιαστεί με το PCV 7 [53].  

Μελέτες των αιτιών βακτηριαιμίας σε παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία έδειξαν 

αντικατάσταση του S. pneumoniae ως κύριου αιτίου βακτηριαιμίας από S. aureus στη μετα- 

εμβολιαστική περίοδο [προεμβολιαστική περίοδος vs μετα - εμβολιαστική περίοδος: S. 

pneumoniae 45% vs 15%, S. aureus 18% vs 24%] [76]. Ομοίως και άλλες μελέτες έδειξαν ότι 

μετά την εισαγωγή των πνευμονιοκοκκικών εμβολίων στις ΗΠΑ, ενώ η συνολική επίπτωση 

βακτηριαιμίας ανά 100.000 παιδιά παρέμεινε σταθερή, αυξήθηκε η σχετική 

επίπτωση βακτηριαίμιας από S. aureus [75,84,164]. Στα μικροβιακά αίτια της οξείας 

κυτταρίτιδας κόγχου, στη μετα - εμβολιαστική PCV7 περίοδο παρατηρήθηκε σημαντική 

μείωση της οφειλόμενης σε στρεπτόκοκκο κυτταρίτιδας κόγχου (22.4% vs 0%, p < .001]) και 

αύξηση του ποσοστού λοίμωξης από S. aureus (20.4% vs 42.37%, p=0.02) ενώ ταυτόχρονα 

παρατηρήθηκε αύξηση των ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη στελεχών (60% vs 96%, p 0.001) 

[ 82,86]. Ομοίως, ο Brook και οι συνεργάτες διαπίστωσαν αύξηση της συχνότητας οξείας 

ρινοκολπίτιδας από S. aureus στη μετα - εμβολιαστική PCV7 περίοδο (προεμβολιαστική vs 

μετα- εμβολιαστική περίοδος: 4% vs 12%) [81]. Σε ότι αφορά τα αίτια οξείας μέσης ωτίτιδας, 

στην μετα-εμβολιαστική περίοδο παρατηρήθηκε αντικατάσταση των ορότυπων που 

περιλαμβάνονται στο εμβόλιο από άλλους και άνοδο του ποσοστού απομόνωσης S. aureus 

[82,86,53]. Μελέτες σε ασθενείς με σηπτική αρθρίτιδα και οστεομυελίτιδα έδειξαν επίσης 

σχετική αύξηση του S. aureus [95,165]. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

26 
 

τα ευρήματα των Cilveti και σε συνεργατών από την Ισπανία, οι οποίοι δεν διαπίστωσαν 

αύξηση της νόσου από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο σε παιδιά με ωτίτιδα με ρήξη τυμπανικού 

υμένα μετά τον εμβολιασμό για PCV 13 [97].  

2. Άλλα εμβόλια 

Στη μελέτη των Peltola και συνεργατών του 1998, φάνηκε ότι τρία χρόνια μετά την ευρεία 

εφαρμογή εμβολιασμού έναντι του Haemophilus influenzae τύπου β στη Φινλανδία, ενώ 

εξαλείφθηκαν οι περιπτώσεις σηπτικής αρθρίτιδας από Haemophilus influenzae, 

διαπιστώθηκε αύξηση του ποσοστού των περιπτώσεων σηπτικής αρθρίτιδας από S. 

aureus στο διάστημα 1982 έως 1988 (32 / 61) και 1989 έως 1997 (34 / 46) [OR 0.38, 95% CI 

(0.17-0.89) p 0.02] [95].  

Από μελέτες σε ζωικά μοντέλα, οι Zurli et al έδειξαν ότι ο εμβολιασμός για γρίπη μπορεί να 

οδηγεί σε μείωση  των μικροβιακών υπερλοιμώξεων [87]. Μελέτη της επίδρασης 

εμβολιασμού με MMR στην επίπτωση μικροβιακών λοιμώξεων, έχει δείξει μείωση της 

συνολικής επίπτωσης των μικροβιακών λοιμώξεων μετά την εφαρμογή εμβολιασμού για 

ιλαρά [93]. Η εισαγωγή του εμβολίου της ιλαράς πριν από 50 έτη οδήγησε σε σημαντική 

μείωση της παιδικής νοσηρότητας και θνησιμότητας κατά 30-50% στις αναπτυσσόμενες 

χώρες και έως 90% στις οικονομικά πιο ασθενείς χώρες [91]. Ένα τόσο μεγάλο όφελος δεν 

ερμηνεύεται μόνο από μείωση των λοιμώξεων από τον ιό της ιλαράς. Μελέτες έχουν δείξει 

ότι η ανοσοκαταστολή που προκαλεί η φυσική νόσος από ιλαρά προδιαθέτει τους ανθρώπους 

σε ευκαιριακές λοιμώξεις σε διάστημα εβδομάδων έως ετών, με αποτέλεσμα τα εμβόλια 

έναντι της ιλαράς να μην προλαμβάνουν μόνο νόσο από τον ιό αυτό αλλά και από 

μη στοχευμένα λοιμώδη νοσήματα [91]. Στον πίνακα 3 φαίνονται τα αποτελέσματα των 

σημαντικότερων μελετών επίδρασης των εμβολίων στη νόσο από S. aureus. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Η επίδραση των εμβολίων σε μη στοχευμένα μικρόβια όπως ο S. aureus έχει απασχολήσει τη 

διεθνή ερευνητική κοινότητα λόγω των έμμεσων επιδράσεων που μπορεί να 

ενέχει στην εμφάνιση φορίας κα νόσου. Ανασκοπήθηκαν οι μελέτες που αφορούσαν κυρίως 

τα εμβόλια του S. pneumoniae και Η. influenzae και διαπιστώθηκαν μεταβολές στη φορία και 

νόσο από S. aureus οι οποίες μπορούν να ερμηνευθούν σύμφωνα με τις θεωρίες των αλλαγών 

της δυναμικής του μικροπεριβάλλοντος (niche dynamic changes), των αλληλεπιδράσεων των 

μικροβίων (inter-species interactions) και των ανοσιακών απαντήσεων του ξενιστή 

(host immune response).  

 

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΙΑ  

Η εισαγωγή των πνευμονιοκοκκικών εμβολίων έχει συσχετισθεί με αύξηση της φορίας S. 

aureus στην ηλικία των 11-12 μηνών ενώ δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές μετά 

τους 12 μήνες ζωής ούτε στην ενήλικο ζωή. Ταυτόχρονα, έχει παρατηρηθεί αύξηση της 

μεταβολικής δραστηριότητας των στελεχών S. aureus στο μικροπεριβάλλον του ρινοφάρυγγα 

σε εμβολιασμένα για πνευμονιόκοκκο βρέφη στον πρώτο χρόνο ζωής. 

Οι πρώτοι που μελέτησαν το θέμα της επίδρασης των συζευγμένων πνευμονιοκοκκικών 

εμβολίων στη φορία S. aureus ήταν οι ερευνητές από την ομάδα του Bogaert από την 

Ολλανδία [33,53]. Οι μελέτες αυτές προκάλεσαν ανησυχίες για τις έμμεσες επιδράσεις των 

εμβολίων και ακολούθησε ο σχεδιασμός μεγάλων τυχαιοποιήμενων διαχρονικών μελετών 

που εξέτασαν την επίδραση των πνευμονιοκοκκικών εμβολίων στη φορία S. aureus. Οι 

μελέτες αυτές  έδειξαν ότι ακόμα και μειωμένα δοσολογικά σχήματα 

συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου (2 δόσεις αντί για 3 δόσεις πριν την ηλικία των 6 

μηνών) προκαλούν μια προσωρινή μέχρι και διπλάσια αύξηση της φορίας S. aureus στα 

εμβολιασμένα παιδιά στους 12 μήνες ζωής μετά την αναμνηστική δόση του εμβολίου [71]. Οι 

περισσότερες μελέτες που εξέτασαν παιδιά και ενήλικες μετά τους 18 μήνες ζωής δεν 

διαπίστωσαν στατιστικά σημαντικές μεταβολές της φορίας S. aureus [72,76,79,88,101].  
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1 Πώς ερμηνεύεται η παροδική αύξηση της φορίας στο 1
ο
 έτος ζωής? 

1.1 Αλληλεπίδρασεις μεταξύ των ειδών 

Στο μικροπεριβάλλον του ρινοφάρυγγα,ο S. aureus έχει αρνητικές αλληλεπιδράσεις με τον H. 

influenzae και τον S. pneumoniae με αποτέλεσμα η μείωση ή η εξαφάνιση κάποιου μικροβίου 

μέσω της εφαρμογής των εμβολιασμών να διαταράζει την ισορροπία μεταξύ των ειδών. Οι 

επιδράσεις μεταξύ των ειδών (inter-species interactions) μπορεί να είναι άμεσες ή έμμεσες 

[163]. Τα μικρόβια ανταγωνίζονται άμεσα για σημεία προσκόλλησης, για θρεπτικά 

συστατικά και υποδοχείς ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνουν βακτηριοκτόνες ουσίες προς άλλα 

παθογόνα.  

Είναι γνωστό ότι ο S. pneumoniae παράγει υπεροξείδιο του υδρογόνου που θανατώνει τα 

ανταγωνιστικά μικρόβια όπως ο Haemophilus influenza, η Neisseria meningitidis, η 

Moraxella catarrhalis μεταξύ αυτών και ο S. aureus [55-58]. Η εφαρμογή των εμβολιασμών 

οδήγησε σε μείωση της φορίας των συχνότερων οροτύπων πνευμονιοκόκκου  με αποτέλεσμα 

η απομάκρυνση ενός ισχυρού ανταγωνιστή του S. aureus και η ενδογενής προστασία από το 

οξειδωτικό στρες να ενισχύσει τον αποικισμό του ρινοφάρυγγα από S. aureus [56,138, 146-

151].  Αυτό ερμηνεύει και τα αποτελέσματα μελετών μεταγραφικής δραστηριότητας όπου 

ακόμα και αν η φορία S. aureus στις συμβατικές καλλιέργειες παραμένει αμετάβλητη 

στην μεταπνευμονιοκοκκική εμβολιαστική περίοδο, τα στελέχη S. aureus εμφανίζουν 

αυξημένη μεταγραφική δραστηριότητα στο μικροπεριβάλλον του ρινοφάρυγγα [88,103].  

Εκτός από τις άμεσες αλληλεπιδράσεις, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι έμμεσες 

επιδράσεις μεταξύ του S. aureus και των άλλων ειδών του μικροπεριβάλλοντος. 

Ορισμένοι ορότυποι S. pneumoniae εκφράζουν pili στην επιφάνειά τους, τα οποία 

κωδικοποιούνται από τα νησίδια rlrA και έχουν αρνητική συσχέτιση με την ανάπτυξη 

του S. aureus [155,156]. Η έκφραση αυτών των μορίων επιφανείας έχει συσχετισθεί 

με ορότυπους που περιλαμβάνονται στα εμβόλια όπως ο 4, 6B, 9V,14,18C,19F και ο 

23F [159]. Φαίνεται ότι τα pili προσδίδουν μεγάλη προσκολλητική ικανότητα στα 

στελέχη πνευμονιοκόκκου που τα φέρουν ενώ ταυτόχρονα επάγουν έντονη 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

29 
 

φλεγμονώδη αντίδραση στον ξενιστή, μέσω παραγωγής παράγοντα TNF-a. H 

εκρίζωση των οροτύπων που φέρουν αυτά τα μόρια επιφανείας ευνοεί τον 

συναποικισμό των non-pilated οροτύπων με στελέχη S. aureus [155,156].  

1.2 Αλλαγές στη δυναμική του μικροπεριβάλλοντος  

Το μικροπεριβάλλον του ανώτερου αναπνευστικού δεν είναι στατικό αλλά χαρακτηρίζεται 

από τη δυναμική αλληλεπίδραση των στοιχείων που το απαρτίζουν. Η εκκαθάριση των 

οροτύπων του πνευμονιοκόκκου που περιλαμβάνονται στα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια 

δημιουργεί κενά στο μικροπεριβάλλον του ρινοφαρυγγα (niche vacancies) όπου 

άλλοι πνευμονιοκοκκικοί ορότυποι και άλλα μικρόβια μπορούν να επεκταθούν. 

Παράδειγμα αυτού του φαινομένου αποτελεί η λεγόμενη αντικατάσταση οροτύπων μετά την 

εισαγωγή των πνευμονιοκοκκικών εμβολίων. Το 2000, μετά την εισαγωγή του επταδύναμου 

πνευμονιοκοκκικού εμβολίου στις ΗΠΑ, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της 

επίπτωσης πνευμονιοκοκκικής νόσου από τους επτά ορότυπους που περιελάμβανε το εμβόλιο 

(4, 6Β, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) καθώς και μείωση της φορίας από τους ίδιους ορότυπους, 

διασπώντας την αλυσίδα μετάδοσης του παθογόνου ακόμα και στον ανεμβολίαστο πληθυσμό 

(ανοσία κοινότητας) [72-74]. Παρόλα αυτά, η συνολική επίπτωση 

της πνευμονικοκοκκικής νόσου δεν μειώθηκε εξαιτίας αύξησης της επίπτωσης οροτύπων που 

δεν περιλαμβάνονταν στο εμβόλιο [71-73,160,161]. O ορότυπος 19Α κατέλαβε κυρίαρχη 

θέση ως ο συχνότερος ορότυπος [74,161] ενώ παράλληλα σημειώθηκε αύξηση και άλλων 

οροτύπων όπως ο 1,5 και ο 7F ως την εισαγωγή του δεκαδυνάμου πνευμονιοκοκκικού 

εμβολίου [161]. 

Η εκρίζωση των συχνότερων οροτύπων S. pneumoniae δημιουργεί μεγάλη ετερογένεια στο 

μικροπεριβάλλον (niche diversity). Η θεωρία αυτή ερμηνεύει γιατί η μεγαλύτερη επίδραση 

στη  φορία S. αureus παρατηρείται σε παιδιά έως την ηλικία των 12 μηνών και όχι στους 24 

μήνες οπότε έχει επιτευχθεί η αντικατάσταση οροτύπων [72,73,88,101]. Αυτό ερμηνεύει τα 

αποτελέσματα μελετών όπως αυτής των Bosch και συνεργατών στην οποία παρατηρήθηκε 

προσωρινή αύξηση της φορίας S. aureus για τα πρώτα χρόνια μετά την εφαρμογή 

πνευμονιοκοκκικού εμβολιασμού με μετέπειτα επιστροφή στα προεμβολιαστικά επίπεδα 
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φορίας [73,74]. Στην ίδια μελέτη παρατηρήθηκε αύξηση φορίας πνευμονιοκοκκικών 

οροτύπων που δεν περιλαμβάνονταν στο εμβόλιο PCV 7 έως και 4.5 έτη μετά την εφαρμογή 

του εμβολιασμού με ακόλουθη πτώση της επίπτωσής τους. Η παροδική αύξηση και μετέπειτα 

σταθεροποίηση ερμηνεύτηκε από τους συγγραφείς  ως πιθανή νέα ισορροπία μεταξύ των 

οροτύπων που δεν περιλαμβάνονταν στο επτάδυναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, του S. 

aureus και των άλλων μικροβίων του ρινοφαρυγγικού μικροπεριβάλλοντος αρκετά χρόνια 

μετά την εφαρμογή του εμβολιασμού [74]. H επικράτηση άλλων οροτύπων S. pneumoniae εις 

βάρος του S. aureus μετά τους 12 μήνες ζωής μπορεί να ερμηνεύσει την έλλειψη μεταβολών 

στη φορία S. aureus και σε άλλες μελέτες μετά τους 18 μήνες ζωής [71, 101, 108, 124] και 

άλλων μελετών επίδρασης των εμβολίων στη φορία S. aureus έως τα πέντε έτη ζωής [59, 

102, 124].  

1.3 Ανοσιακή απάντηση του ξενιστή  

Εκτός από τις αλληλεπιδράσεις των μικροβίων, σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση φορίας και 

νόσου από S.aureus παίζουν και οι ανοσιακές αποκρίσεις του ξενιστή. Η 

παραγωγή κυτταροκινών και η στρατολόγηση φλεγμονωδών κυττάρων από τον ξενιστή ως 

απόκριση στην πρωτογενή ανοσοποίηση έναντι κάποιων εμβολίων μπορούν να αυξήσουν την 

εμφάνιση φορίας από S. aureus [ 125-127]. Για παράδειγμα, ο εμβολιασμός με το ενδορινικό, 

ζών εμβόλιο έναντι του ιού της γρίπης αν και δεν αυξάνει τη νόσο και θνησιμότητα 

από βακτηριακά παθογόνα, ευοδώνει την ανάπτυξη S. aureus στο βλεννογόνο του ανώτερου 

αναπνευστικού. Η αύξηση της φορίας και διάρκειας φορίας από S. aureus έως και 15ημέρες 

μετά τον εμβολιασμό με LAIV, αποδίδεται από μελέτες σε ζωικά μοντέλα σε αύξηση των 

επιπέδων της ιντερφερόνης-β [92].    

Μελέτες της επίδρασης των πνευμονιοκοκκικών εμβολίων σε ξενιστές με διαφορετική 

ανοσιακή ικανότητα έδειξαν ότι ο εμβολιασμός σε παιδική ηλικία μπορεί να οδηγεί σε 

προσαρμογή του ανοσιακού συστήματος έναντι του πνευμονιοκόκκου στη μετέπειτα 

ζωή [59].  Η αρνητική συσχέτιση μεταξύ S. aureus και S. pneumoniae δεν ερμηνεύεται μόνο 

από τις άμεσες αλληλεπιδράσεις αλλά καθορίζεται από ανοσολογικά μονοπάτια όπως η 

ανοσία των βλεννογόνων και η ενεργοποίηση CD4+ T λεμφοκυττάρων [77,162]. Αυτό 
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υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι το μικροβίωμα του ρινόφαρυγγα σε άτομα με 

διαταραχές του ανοσιακού συστήματος όπως παιδιά θετικά για HIV δεν έχει την ίδια 

σύσταση όπως το μικροβίωμα υγειών παιδιών, υποστηρίζοντας τη σημασία των 

ανοσολογικών αποκρίσεων στη σύσταση του ρινοφαρυγγικού μικροπεριβάλλοντος [59].   

Τα αποτελέσματα των μελέτων φορίας S. aureus στους ενήλικες δεν αναδεικνύουν συσχέτιση 

μεταξύ S. aureus και πνευμονιοκόκκων στην ενήλικο ζωή [54,108]. Αυτό ερμηνεύεται από τη 

διαφορετική σύνθεση του μικροπεριβάλλοντος του ρινοφάρυγγα στην ενήλικο ζωή. Οι 

ενήλικες χαρακτηρίζονται από εμμένουσα φορία S. aureus σε αντίθεση με τα παιδιά που 

εμφανίζουν διαλείπουσα φορία με διαφορετικά στελέχη S. aureus. Ανατομικές διαφορές και 

η παρουσία ώριμης ανοσίας μπορεί επίσης να ασκούν επιδράσεις [71]. Οι Brady και 

συνεργάτες χρησιμοποίησαν ένα ζωικό μοντέλο προκειμένου να εξετάσουν τις τοπικές και 

συστηματικές αλλαγές του ξενιστή σε απόκριση σε μια λοίμωξη δέρματος και μαλακών 

μορίων από S. aureus. Διαπίστωσαν διαφορετική γενετική έκφραση τόσο σε τοπικό επίπεδο 

όσο και συστηματικά όπως φάνηκε από την έκφραση πάνω από 1000 γονιδίων που αφορούν 

στην έκφραση προφλεγμονωδών και αντιφλεγμονωδών μεσολαβητών, χημειοτακτικών 

παραγόντων και κυτταροκινών Τh1/Th17 κυτταροκινών [134].  

  

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΥ 

Η φορία είναι το πρώτο βήμα για την εκδήλωση νόσου [113, 130]. Η σύσταση 

του μικροβιώματος του ρινοφάρυγγα επηρεάζει την εμφάνιση νόσου από το κατώτερο 

αναπνευστικό [31].  Η εισαγωγή πνευμονιοκοκκικών εμβολίων έχει ευνοήσει την επικράτηση 

άλλων παθογόνων στο μικροπεριβάλλον του ρινοφάρυγγα όπως οι μη τυποποιήσιμοι 

H. influenzae και ο S. aureus, αυτό αντικατοπτρίζεται στις αλλαγές της αιτιοπαθογένειας 

λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού όπως η ωτίτιδα και η ρινοκολπίτιδα 

[80,100,101,113,116-118]. Μελέτες επίπτωσης σταφυλοκοκκικής νόσου στη μετα- 

εμβολιαστική για πνευμονιόκοκκο περίοδο έχουν δείξει ότι καθώς μειώνονται οι διεισδυτικές 

λοιμώξεις από S. pneumoniae αυξάνεται η επίπτωση λοιμώξεων από S. aureus.   



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

32 
 

Στην εξελικτική βιολογία, χρησιμοποιείται ο όρος δυσβίωση για να περιγράψει την 

διαταραχή της βακτηριακής ισορροπίας του μικροβιώματος και η δυσβίωση έχει συσχετισθεί 

με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση νόσου όπως έχει φανεί σε μελέτες του 

γαστρεντερικού μικροβιώματος [132,133, 137-139]. Η αυξημένη ποικιλομορφία (diversity) 

του μικροπεριβάλλοντος του ρινοφάρυγγα έχει επίσης συσχετισθεί με την εκδήλωση 

νόσου. Για παράδειγμα μελέτες μικροβιώματος σε ενήλικες έχoυν δείξει ότι αύξηση 

της ετερογενένειας του μικροβιώματος του ρινοφάρυγγα ευνοεί την εγκαθίδρυση 

στελεχών πνευμονιοκόκκου [134]. Οι Leach και οι συνεργάτες στη μελέτη της επίδρασης 

εμβολιασμού με PCV10 ή PCV13 σε παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών στον ενδογενή 

πληθυσμό της Αυστραλίας μετά την εισαγωγή του PCV13 το 2011, παρατήρησαν ότι παιδιά 

που εμβολιάστηκαν με PCV13 είχαν περισσότερο πολυμικροβιακή χλωρίδα στο μέσο ους 

[99].Στην περίπτωση του S. aureus, η αύξηση της σταφυλοκοκκικής φορίας στο ρινοφάρυγγα 

έχει συσχετισθεί με αύξηση φορίας σε εξωρινικά μέρη και σε αύξηση του κινδύνου 

λοίμωξης [25].  

Η εμφάνιση νόσου από S. aureus είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο που καθορίζεται από 

χαρακτηριστικά επιθετικότητας του μικροβίου, χαρακτηριστικά του ξενιστή και της 

αλληλεπίδρασης των μικροβίων του μικροπεριβάλλοντος. Η αύξηση των ανθεκτικών 

στη μεθικιλλίνη S. aureus,η αύξηση των σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων και η επικράτησή 

τους ως προέχον παθογόνο σε πολλές λοιμώξεις στις οποίες επικρατούσε 

ο S. pneumoniae στην προεμβολιαστική περίοδο, δείχνουν ότι αλλαγές στις ισορροπίες 

του μικροπεριβάλλοντος δεν επηρεάζουν μόνο τη φορία αλλά την εμφάνιση νόσου.  

Με την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών μοριακής βιολογίας, βιοπληροφορικής και 

μεταγενετικής, έχει αρχίσει να αποσαφηνίζεται ο ρόλος του μικροβιώματος στην ανάπτυξη 

νόσου [152, 153]. Οι εμβολιασμοί έναντι κάποιων κοινών παθογόνων φαίνεται ότι 

προκαλούν μεταβολές στο μικροπεριβάλλον του ρινοφάρυγγα και επηρεάζουν την 

επιδημιολογία της νόσου και της φορίας ακόμα και μη στοχευμένων από τα εμβόλια 

μικροβίων. Επομένως, απαιτείται συνεχιζόμενη επιτήρηση των έμμεσων επιδράσεων των 

εμβολίων προκειμένου να κατανοηθεί στην πλήρη έκτασή της η επίδραση των εμβολίων στη 
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δομή του μικροβιώματος και να εξομαλυνθούν περιοριστικοί παράγοντες που προκύπτουν 

από τον περιορισμένο αριθμό μελετών και την όχι συστηματική καταγραφή.  

  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Η φορία και η νόσος από S. aureus είναι πολυπαραγοντικά φαινόμενα που επηρεάζονται από 

χαρακτηριστικά του ξενιστή, του πληθυσμού μελέτης και του ίδιου του μικροβίου ενώ 

περιορισμοί προκύπτουν και από τον τρόπο σχεδιασμού των μελετών και από τις 

μικροβιολογικές τεχνικές ανίχνευσης.  Σε ότι αφορά το σχεδιασμό των μελετών, οι 

διατμηματικές μελέτες [59,73,79,80,101] δεν μπορούν να αποτυπώσουν πιθανές παροδικές 

μεταβολές στη φορία. Τον περιορισμό αυτό τον ξεπερνούν οι διαχρονικές μελέτες, οι οποίες 

όμως μπορούν να επηρεαστούν από άλλους περιοριστικούς παράγοντες όπως οι ηλικιακές και 

εποχικές μεταβολές και η παρουσία ή απουσία λοίμωξης από άλλα παθογόνα [47,71,74,103]. 

Η συχνότητα φορίας S. aureus παρουσιάζει ηλικιακή διακύμανση με σημαντική μείωση της 

επίπτωσης φορίας από S. aureus κατά τον δεύτερο χρόνο ζωής [71]. Αυτό μπορεί να αποτελεί 

περιοριστικό παράγοντα στις μελέτες επίδρασης των εμβολίων μετά τους 18 μήνες ζωής και 

να μειώνει τη στατιστική σημασία των αποτελεσμάτων [71,108]. Στην ενήλικο ζωή, το 

μικροπεριβάλλον του ρινοφάρυγγα έχει διαφορετική δυναμική, σε αντίθεση με τα παιδιά η 

φορία S. aureus στους ενήλικες είναι εμμένουσα ενώ η φορία S. pneumoniae είναι σπάνια. 

Αυτό αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για τις μελέτες που περιλαμβάνουν μεγάλο ηλικιακό 

φάσμα όπως οι μελέτες των Madhi, Hammit, Lee [59,79,124], Εκτός από την ηλικία, άλλα 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού μελέτης όπως η έκθεση σε παθητικό κάπνισμα, η διάρκεια 

μητρικού θηλασμού, ο συγχρωτισμός σε σχολικές /προσχολικές εκπαιδευτικές μονάδες, η 

παρουσία αδελφών στο περιβάλλον παρουσιάζουν αρητική συσχέτιση με την 

εμφάνιση φορίας  από S. aureus. Η επίπτωση του S. aureus επηρεάζεται και από εποχιακές 

αλλαγές, περιοριστικός παράγοντας ο οποίος εξομαλύνεται από πληθυσμιακές μελέτες 

μεγάλης χρονικής διάρκειας. Ωστόσο, το μεγάλο χρονικό εύρος μπορεί να έχει και αρνητική 

επίδραση στα αποτελέσματα των μελετών όταν αναζητούνται ακόμα και μικρές, προσωρινές 
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μεταβολές στο περιβάλλον του ρινοφάρυγγα οι οποίες μπορεί να μην γίνονται αντιληπτές 

σε μεγάλο βάθος χρόνου [101, 102, 124]. 

Υπάρχουν διακυμάνσεις του ποσοστού της φορίας S. aureus, H. influenzae και S. pneumoniae 

ανάλογα με την πληθυσμιακή ομάδα μελέτης ενώ παρατηρούνται ακόμα 

και ενδοπληθυσμιακές σημαντικές διαφορές της φορίας [54, 56, 60]. Αυτό έχει ως συνέπεια, 

να μην είναι ασφαλής η γενίκευση των αποτελεσμάτων μελετών μιας πληθυσμιακής ομάδας 

για όλο τον πληθυσμό.  

Οι πρόσθιες ρινικές χοάνες αποτελούν το κύριο μικροπεριβάλλον για τον S. aureus σε 

αντίθεση με τον οπίσθιο ρινοφάρυγγα για τον S. pneumoniae. Η μελέτη των δυο μικροβίων 

στο ίδιο δείγμα είτε ρινικό είτε ρινοφαρυγγικό μπορεί να αποτελεί περιοριστικό παράγοντα 

ανάπτυξης του άλλου μικροβίου. Για παράδειγμα στη μελέτη των Hammitt και συνεργατών, 

δεν διαπιστώθηκαν μεταβολές στη φορία S. aureus μεταξύ εμβολιασμένων και μη για PCV10 

από την παιδική έως την ενήλικο ζωή, ωστόσο η απομόνωση S. aureus αναζητήθηκε από 

καλλιέργειες οπίσθιου ρινοφάρυγγα, γεγονός που μπορεί να υποτίμησε την επίπτωση φορίας, 

ομοίως και στη μελέτη του Navne et al όπου παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού φορίας 

στη μετα - εμβολιαστική περίοδο για το δεκατριδύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο [76,79]. 

Στις μελέτες νόσου, το είδος του δείγματος μπορεί να αποτελέσει περιοριστικό παράγοντα για 

τα αποτελέσματα της μελέτης, όπως η λήψη καλλιέργειας ωτικού εκκρίματος αντί η λήψη 

υλικού από τυμπανοκέντηση [99]. Άλλες μελέτες όπως αυτή τον Nzezne et al, van Gils et al 

και Cohen et al, παρήχαν μεμονωμένα δεδομένα φορίας για S. aureus και S. pneumoniae 

χωρίς να παρέχουν ποσοστά φορίας άλλων παθογόνων όπως ο H. influenzae και η M. 

catarrhalis, γνωστών για τις αρνητικές τους συσχετίσεις με τον S. aureus [71,77,101]. 

Διαφορές στα εμβολιαστικά σχήματα και στα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης μπορούν να 

αποτελέσουν επιπλέον περιοριστικούς παράγοντες. Στη μελέτη των Vesikari et al δεν 

αναδείχθηκαν διαφορές στη φορία S. aureus σε εμβολιασμένα με PCV 10 και μη 

εμβολιασμένα βρέφη, ωστόσο η εμβολιαστική κάλυψη ήταν πολύ χαμηλή (8-61%) [47]. 

Επιπλέον, το χρονικό διάστημα μελέτης μετά την εισαγωγή των εμβολιασμών μπορεί επίσης 

να επηρεάσει τα αποτελέσματα επίδρασης στη φορία και νόσο από S. aureus. Τα δυνητικά 
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παθογόνα του ανώτερου αναπνευστικού παρουσιάζουν διακυμάνσεις της επίπτωσής τους 

κατά την διάρκεια των χρόνων. Η επίδραση των εμβολίων είναι συνήθως εντυπωσιακή στη 

μείωση της νόσου τα πρώτα χρόνια εφαρμογή τους ενώ τα επόμενα χρόνια μπορεί να 

εμφανιστούν φαινόμενα όπως η αντικατάσταση ορότυπων. Αυτά τα επιβραδυνόμενα 

φαινόμενα μπορεί να διαφύγουν σε μελέτες που πραγματοποιούνται αμέσως μετά την 

εισαγωγή των εμβολιασμών όπως οι μελέτες των  van Gils, Vesikari, Hammitt et al 

[71,47,79]. Ενώ αντίθετα για τις μελέτες που λαμβάνουν χώρα χρόνια μετά την εισαγωγή των 

εμβολίων όπως οι μελέτες των Spijkerman, Bosch [73,740], σημαντικό περιοριστικό 

παράγοντα αποτελεί η «ανοσία κοινότητας» που προκύπτει από την έμμεση προστασία που 

παρέχουν οι εμβολιασμοί στα μη εμβολιασμένα άτομα σε περιοχές με υψηλή εμβολιαστική 

κάλυψη [76,115,129].  

Οι περισσότερες από τις δημοσιευμένες μελέτες, δεν συμπεριέλαβαν μοριακά 

χαρακτηριστικά και επιθετικούς παράγοντες των υπό συζήτηση μικροβίων. Έτσι δεν 

γνωρίζουμε αν η εμμονή φορίας κάποιων παθογόνων οφείλεται αποκλειστικά σε αλλαγές 

στο μικροπεριβάλλον ή αν συμβάλουν και χαρακτηριστικά των μικροβίων όπως η 

δημιουργία biofilm ή small colonies όπως συμβαίνει σε κάποια στελέχη S. aureus 

[135,136]. Αλλαγές στις πρακτικές χρήσης αντιβιοτικών σε μακροπρόθεσμες μελέτες μπορεί 

να επηρεάζουν την επιδημιολογία και τις αντοχές των μικροβίων του μικροπεριβάλλοντος. 

Τέλος, τα ποσοστά ανίχνευσης των μικροβίων επηρεάζονται από τις μικροβιολογικές τεχνικές 

που χρησιμοποιούνται. Μελέτες που χρησιμοποιούν PCR για την ανίχνευση των παθογόνων 

του ρινοφάρυγγα αυξάνoυν περίπου κατά 30% το ποσοστό ανίχνευσης [ 97,120] και το 

ποσοστό αυτό αυξάνεται περισσότερο με τη χρήση τεχνικών γονοτυπικής ανάλυσης. 

Χρειάζονται μεγάλες τυχαιοποιήμενες, πολυκεντρικές μελέτες, καλά σχεδιασμένων κοορτών 

που να εξετάζουν τις επιπτώσεις φορίας και νόσου συνεκτιμώντας όλους τους ενδεχόμενους 

περιοριστικούς παράγοντες ώστε να μπορούν τα αποτελέσματα να γενικευτούν σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο.  
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Φαίνεται ότι ο εμβολιασμός για ένα παθογόνο του μικροπεριβάλλοντος επιφέρει αλλαγές στις 

δυναμικές ισορροπίες των συμβιούντων δυνητικά παθογόνων μικροβίων με πιθανές 

επιδράσεις στη φορία και στην εμφάνιση νόσου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις 

σύγχρονες εποχές σχεδιασμού πολλών νέων εμβολίων. Στο παράδειγμα των υπό ανάπτυξη 

σταφυλοκοκκικών εμβολίων, θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστούν οι ενδεχόμενες επιδράσεις 

της εφαρμογής του σε ανταγωνιστικά μικρόβια όπως οι NVT ορότυποι.  Θα είχε ενδιαφέρον 

στις μελλοντικές κλινικές δοκιμές να βλέπαμε εκτός από την εκτίμηση των άμεσων 

επιδράσεων των εμβολίων στη προστασία από τα στοχευμένα παθογόνα και τις ενδεχόμενες 

ανεπιθύμητες ενέργειες της εφαρμογής τους, να γινόταν καταγραφή και των έμμεσων 

επιδράσεων όπως για παράδειγμα η νόσηση από ανταγωνιστικά μικρόβια των παθογόνων 

αυτών.  

Προκειμένου να μειωθούν οι περιοριστικοί παράγοντες που συνοδεύουν τη μελέτη ενός 

μικροβίου που επηρέαζεται από εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες,χρειάζονται μεγάλες, 

πολυκεντρικές, μακροπρόθεσμες μελέτες,  καλά σχεδιασμένων κοορτών που θα εκτιμούν την 

επίδραση των εμβολιασμών στη φορία και νόσο από S. aureus και θα 

συνεκτιμούν χαρακτηριστικά του ξενιστή όπως την ανοσολογική του απάντηση, την έκθεση 

σε παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση S. aureus φορίας και νόσου καθώς και τα γενετικά, 

μοριακά και οικολογικά χαρακτηριστικά του μικροβίου. Πέρα από τις συνήθεις 

μικροβιολογικές πρακτικές απομόνωσης που έχουν χρησιμοποιηθεί ως τώρα, η 

εξέλιξη των μοριακών τεχνικών και της μεταγενετικής μπορούν να προσφέρουν πολλές 

χρήσιμες πληροφορίες για τις δυναμικές ισορροπίες του μικροπεριβάλλοντος και τις 

επιδράσεις τους στον ξενιστή [152,153].  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι η φορία και η εμφάνιση νόσου από S. aureus είναι 

πολυπαραγοντικά φαινόμενα που καθορίζονται από χαρακτηριστικά του ξενιστή, από 

τις αλληλεπιδράσεις των παθογόνων του ρινοφαρυγγικού μικροπεριβάλλοντος και από 

εξωγενείς επιδράσεις. Η εισαγωγή των εμβολίων μειώνει αποτελεσματικά την επίπτωση των 

στοχευμένων παθογόνων, ταυτόχρονα όμως προκαλεί ανακατατάξεις στο μικροπεριβάλλον. 

Μελέτες που αφορούν στα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια, τα οποία είναι τα περισσότερο 

μελετημένα ως προς τις έμμεσες επιδράσεις τους εμβόλια, δείχνουν ότι τα συζευγμένα 

πνευμονιοκοκκικά εμβόλια επηρεάζουν την βιολογική δραστηριότητα των μικροβίων του 

ρινοφάρυγγα στα παιδιά. Εκτός από τις παροδικές ποσοτικές μεταβολές στην μικροβιακή 

πυκνότητα επάγουν μεταβολές και στο μεταβολικό προφίλ των μικροβίων του ρινοφάρυγγα 

στο οποίο ανήκει και ο S. aureus. Φαίνεται ότι η φορία S. pneumoniae έχει προστατευτικό 

ρόλο για τη φορία S. aureus γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό σε εποχές ανάδυσης μεθικιλλίνης 

ανθεκτικών στελεχών S. aureus. 

Η εκρίζωση ανταγωνιστικών του S. aureus παθογόνων όπως ο S. pneumoniae φαίνεται να 

ευνοεί την προσωρινή εξάπλωση του πρώτου όπως φαίνεται από τα αυξημένα 

ποσοστά φορίας S. aureus σε βρέφη ηλικίας 11-12 μηνών μετά την εισαγωγή 

των πνευμονιοκοκκικών εμβολίων και από την αυξημένη μεταβολική δραστηριότητα των 

στελεχών S. aureus σε μοριακές μελέτες σε υγιή εμβολιασμένα. Το γεγονός ότι δεν 

παρατηρούνται μεταβολές στη φορία του S. aureus μετά τους 18 μήνες πιθανόν 

αντικατοπτρίζει την επάνοδο άλλων ανταγωνιστών του S. aureus όπως οι μη τυποποιήσιμοι 

πνευμονιόκοκκοι.  

Οι εμβολιασμοί επηρεάζουν και την επιδημιολογία νόσου από S. aureus, ο οποίος φαίνεται 

να καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στην παθογένεια διεισδυτικών και μη λοιμώξεων μετά την 

εκρίζωση παθογόνων που δυνητικά προλαμβάνονται από τους εμβολιασμούς. Τα δεδομένα 

που παρουσιάστηκαν εδώ προέρχονται από μελέτες παρατήρησης, ασθενών-μαρτύρων και 

λιγότερο από τυχαιοποιημένες, διαχρονικές μελέτες. Απαιτείται συνεχής επιτήρηση των 
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έμμεσων επιδράσεων της εφαρμογής των εμβολιασμών για την πλήρη αποσαφήνιση της 

σημασίας τους στην εμφάνιση νόσου και φορίας από S. aureus. 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

39 
 

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλο το προσωπικό της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και τα τμήματα Ηρακλείου και Ρεθύμνου για τη βοήθειά τους στη βιβλιογραφική μας 

αναζήτηση. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες και σε όσους συγγραφείς 

μας απάντησαν σε διευκρινιστκές ερωτήσεις που τους απευθύναμε με θέμα δημοσιευμένα 

άρθρα τους στο υπό μελέτη θέμα και ειδικά τους Professor Enitan Caroll, Paediatric 

Infectious Diseases Specialist, University of Liverpool και Dr. Adam Irwan, Consultant in 

Paediatric Infectious Diseases, Honorary Senior Lecturer at UCL Great Ormond Streeet 

Institute of Child Health. 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

40 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Grundmann H, Aires-de-Sousa M, Boyce J et al. Emergence and resurgence of 

meticillin-resistant Staphylococcus aureus as a public-health threat.Lancet 2006; 368 

(9538) : 874-85.  

2. Van Wamel WJB1.Staphylococcus aureus infections, some second thoughts. Curr Opin 

Infect Dis 2017 ; 30 (3) : 303-308. 

3. Mehraj J, Witte W, Akmatov M K et al. Epidemiology of Staphylococcus aureus Nasal 

Carriage Patterns in the Community. Curr Top Microbiol Immunol. 2016; 398: 55-87. 

4. Sivaraman K, Venkataraman N. Staphylococcus aureus nasal carriage and its 

contributing factors. Future Microbiol. 2009; 4 (8) : 999-1008. 

5. Dinges MM, Orwin PM, Schlievert PM et al. Exotoxins of Staphylococcus aureus. Clin 

Microbiol Rev 2000; 13 (1):16-34. 

6. Holmes MA, Zadoks RN. Methicillin resistant S. aureus in human and bovine mastitis. J 

Mammary Gland Biol Neoplasia 2011; 16 : 373-382. 

7. Otto M. MRSA virulence and spread. Cell Microbiol. 2012; 14 (10) : 1513-21.  

8. Petti CA, Fowler VG Jr. Staphylococcus aureus bacteremia and endocarditis.Infect Dis 

Clin North Am. 2002; 16 (2) : 413- 435.  

9. Holmes NE, Howden BP. The rise of antimicrobial resistance: a clear and present 

danger. Expert Rev Anti Infect Ther 2011; 9 (6):645-8. 

10. Πόγγας Ν. Ιατρική Μικροβιολογία. Εκδόσεις Οδυσσέας, 2011. 

11. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology, 7th Edition. Elsevier 

Health Sciences. 2012.  

12. Watkins RR, David MZ, Salata RA. Current concepts on the virulence mechanisms of 

meticillin-resistant Staphylococcus aureus. J Med Microbiol. 2012;61(Pt 9):1179-93  

13. Vazquez V, Liang X, Horndahl JK et al. Fibrinogen is a ligand for the Staphylococcus 

aureus microbial surface components recognizing adhesive matrix molecules 

(MSCRAMM) bone sialoprotein-binding protein (Bbp). J Biol Chem 2011. 

26;286(34):29797-805. 

14. Foster TJ. Colonization and infection of the human host by staphylococci: adhesion, 

survival and immune evasion. Veterinary Dermatology 2009;20:456–470. 

15. Harris LG, Foster SJ, Richards RG. An introduction to Staphylococcus aureus, and 

techniques for identifying and quantifying S. aureus adhesins in relation to adhesion to 

biomaterials: review. Eur Cell Mater. 2002; 4:39-60. 

16. Fluit AC, Schmitz FJ, Verhoef J, Milatovic D. In vitro activity of daptomycin against 

gram-positive European clinical isolates with defined resistance determinants. 

Antimicrob Agents Chemother. 2004;48(3):1007-11 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

41 
 

17. Reddy EA, Shaw AV, Crump JA. Community-acquired bloodstream infections in Africa: 

a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2010 ; 6: 417–432. 

18. Peacock SJ, Justice A, Griffiths D, et al. Determinants of acquisition and carriage of 

Staphylococcus aureus in infancy. J Clin Microbiol 2003; 41 (12) : 5718–5725. 

19. Chien Y-W, Vidal JE, Grijalva CG et al. Density interactions among Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae and Staphylococcus aureus in the nasopharynx of 

young Peruvian children. Pediatr Infect Dis J 2013; 32 (1):72–77.  

20. Sollid JU, Furberg AS, Hanssen AM et al. Staphylococcus aureus: determinants of 

human carriage. Infect Genet Evol. 2014; 21: 531-41. 

21. Williams RE. Healthy carriage of Staphylococcus aureus: its prevalence and importance. 

Bacteriol Rev 1963; 27: 56-71. 

22. Kluytmans J, van Belkum A, Verbrugh H. Nasal carriage of Staphylococcus aureus: 

epidemiology, un-derlying mechanisms, and associated risks. Clin Microbiol Rev 1997; 

10: 505–20. 

23. Quintero B, Araque M, van der Gaast-de Jongh C et al. Epidemiology of Streptococcus 

pneumoniae and Staphylococcus aureus colonization in healthy Venezuelan children. Eur 

J Clin Microbiol Infect Dis. 2011; 30 (1):7-19. 

24. Mainous AG 3rd, Hueston WJ, Everett CJ, Diaz VA. Nasal carriage of Staphylococcus 

aureus and methicillin-resistant S aureus in the United States, 2001–2002. Ann Fam Med 

2006.4 (2):132–137. 

25. Wertheim HF, Melles DC, Vos MC, van Leeuwen W, van Belkum A, et al. The role of 

nasal carriage in Staphylococcus aureus infections. Lancet Infect Dis 2005 ; 12 : 751–

762. 

26. Smith-Vaughan H, Byun R, Nadkarni M, et al. Measuring nasal bacterial load and its 

association with otitis media. BMC Ear Nose Throat Disord. 2006 ; 6:10. 

27. Willis A J. "The ecosystem: an evolving concept viewed historically", Functional 

Ecology 1997; 11: 268-271.  

28. Jarchum I, Pamer EG.Regulation of innate and adaptive immunity by the commensal 

microbiota. Curr Opin Immunol 2011; 23 (3):353-60. 

29. Bruls T, Weissenbach J. The human metagenome: our other genome? Hum Mol Genet 

2011; 20:R142–R148.  

30. Marsland BJ .Regulation of inflammatory responses by the commensal microbiota. 

Thorax. 2012; 67 (1):93-4.  

31. Teo SM, Mok D, Pham K. The infant nasopharyngeal microbiome impacts severity of 

lower respiratory infection and risk of asthma development. Cell Host Microbe 2015.13; 

17 (5): 704-715. 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

42 
 

32. Biesbroek G, et al. Seven-valent pneumococcal conjugate vaccine and nasopharyngeal 

microbiota in healthy children. Emerging infectious diseases. 2014; 20 : 201. 

33. Bogaert D, et al. Variability and diversity of nasopharyngeal microbiota in children: a 

metagenomic analysis. PloS one. 2011; 6:e17035. 

34. Schaumburg F, et al. Transmission of Staphylococcus aureus between mothers and 

infants in an African setting. Clinical microbiology and infection: the official publication 

of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2014 ; 20: 

O390.  

35. Gisselsson-Solen M. The importance of being specific--a meta-analysis evaluating the 

effect of antibiotics in acute otitis media. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 

2014;78(8):1221-1227. 

36. Spaniol V, Troller R, Aebi C. Physiologic cold shock increases adherence of Moraxella 

catarrhalis to and secretion of interleukin 8 in human upper respiratory tract epithelial 

cells. The Journal of infec-tious diseases 2009.15;200:1593 

37. Prevaes SM, van Wamel WJ, de Vogel CP et al. Nasopharyngeal colonization elicits 

antibody re-sponses to staphylococcal and pneumococcal proteins that are not associated 

with a reduced risk of subsequent carriage. Infect Immun. 2012;80(6):2186 - 2193. 

38. Devine VT, Jefferies JM, Clarke SC et al. Nasopharyngeal Bacterial Carriage in the 

Conjugate Vaccine Era with a Focus on Pneumococci. J Immunol Res. 2015 : 394368. 

39. Keck JW, Wenger JD, Bruden DL et al. PCV7-induced changes in pneumococcal 

carriage and invasive disease burden in Alaskan children. Vaccine. 2014 12; 32 (48): 

6478 - 6484.  

40. Choe YJ, Choi EH, Lee HJ. The changing epidemiology of childhood pneumococcal 

disease in Korea. Infect Chemother. 2013 ; 45 (2):145 - 158. 

41. Poehling KA, Talbot TR, Griffin MR. Invasive pneumococcal disease among infants 

before and after introduction of pneumococcal conjugate vaccine. JAMA. 2006. 12; 295 

(14): 1668 - 1674. 

42. Van Valen, Leigh. "A new evolutionary law". Evolutionary Theory 1973. 1: 1–30. 

43. Rabajante JF, Tubay JM, Uehara T et al. Red Queen dynamics in multi-host and multi-

parasite interac-tion system. Sci Rep. 2015. 22 ; 5:10004. 

44. Decaestecker, E. et al. Host-parasite ‘Red Queen’ dynamics archived in pond sediment. 

Nature 2007. 450, 870–873. 

45. Vesikari T, Forsten A, Seppä I et al. Effectiveness of the 10-Valent Pneumococcal 

Nontypeable Haemophilus influenzae Protein D-Conjugated Vaccine (PHiD-CV) 

Against Carriage and Acute Otitis Media-A Double-Blind Randomized Clinical Trial in 

Finland. J Pediatric Infect Dis Soc. 2016; 5 (3) : 237-248. 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

43 
 

46. Silfverdal SA, HoghB, Bergsaker MR, et al. Immunogenicityofa 2-dose priming and 

booster vaccination with the 10-valent pneumococcal nontypeable Haemophilus 

influenzae protein D conjugate vaccine. Pediatr Infect Dis J 2009 ; 28 : e276 – 282. 

47. Vesikari T, Wysocki J, Chevallier B, et al. Immunogenicity of the 10-valent 

pneumococcal non-typeable Haemophilus influenzae protein D conjugate vaccine 

(PHiD-CV) compared to the licensed 7vCRM vaccine. Pediatr Infect Dis J 2009;  28: 

S66–76. 

48. Palmu AA, Jokinen J, Nieminen H, et al. Effect of pneumococcal Haemophilus 

influenzae protein D conjugate vaccine (PHiDCV10) on outpatient antimicrobial 

purchases: a double-blind, cluster randomised phase 3-4 trial. Lancet Infect Dis 2014; 14: 

205–12. 

49. O’Brien KL, Bronsdon MA, Dagan R, et al. Evaluation of a medium (STGG) for 

transport and optimal recovery of Streptococcus pneumoniae from nasopharyngeal 

secretions collected during field studies. J Clin Microbiol 2001; 39 : 1021 – 1024. 

50. Boccalini S, Varone O, Chellini M et al. Hospitalizations for pneumonia, invasive 

diseases and otitis in Tuscany (Italy), 2002-2014: Which was the impact of universal 

pneumococcal pediatric vaccination? Hum Vaccin Immunother. 2017;13 (2):428-434. 

51. Pettigrew MM, Gent JF, Revai K et al. Microbial interactions during upper respiratory 

tract infec-tions. Emerg Infect Dis 2008; 13:1584–1591. 

52. McNally LM, Jeena PM, Gajee K et al. Lack of association between the nasopharyngeal 

carriage of Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus in HIV-1-infected 

South African children. J Infect Dis 2006; 3: 385 – 390. 

53. Bogaert D, Van Belkum A, Sluijter M et al. Colonisation by Streptococcus 

pneumoniae and Staphylococcus aureus in healthy children. Lancet 2004; 363(9424): 

1871–1872. 

54. Regev-Yochay G, Dagan R, Raz M et al.Association between carriage of Streptococcus 

pneumoniae and Staphylococcus aureus in Children. JAMA 2004; 6: 716–720. 

55. Uehara Y, Kikuchi K, Nakamura T.  et al.  H2O2 produced by viridans group streptococci 

may contribute to inhibition of methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization 

of oral cavities in newborns.  Clin Infect Dis 2001; 32: 1408-1413.  

56. Regev-Yochay G, Trzcinski K, Thompson CM et al. Interference between Streptococcus 

pneumoniae and Staphylococcus aureus: In vitro hydrogen peroxide-mediated killing by 

Streptococcus pneumoniae. Journal of Bacteriology 2006; 188:4996–5001. 

57. Pericone CD, Overweg K, Hermans PWM et al. Inhibitory and bactericidal effects of 

hydrogen peroxide production by Streptococcus pneumoniae on other inhabitants of the 

upper respiratory tract.  Infect Immun 2000; 68: 3990 - 3997. 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

44 
 

58. Brogden KA, Guthmiller JM, Taylor CE. Human polymicrobial infections. Lancet 2005; 

365 : 253 – 255. 

59. Madhi SA, Adrian P, Kuwanda L et al. Long-term effect of pneumococcal conjugate 

vaccine on nasopharyngeal colonization by Streptococcus pneumoniae–and associated 

interactions with Staphylococcus aureus and Haemophilus influenzae colonization–in 

HIV-Infected and HIV-uninfected children. J Infect Dis 2007; 13:1662 – 1666.  

60. Lewnard JA, Givon-Lavi N, Huppert A et al. Epidemiological Markers for Interactions 

among Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae and Staphylococcus aureus 

in Upper Respiratory tract carriage.J Infect Dis 2016.15;213(10):1596- 1605. 

61. ShakJR, VidalJE,Klugman KP.Influence ofbacterialinteractions onpneumococcal 

colonization of the nasopharynx. Trends Microbiol 2013;  21: 129 – 135. 

62. Shiri T, Nunes MC, Adrian PV et al. Interrelationship of Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae and Staphylococcus aureus colonization within and between 

pneumococcal-vaccine naïve mother-child dyads. BMC Infect Dis 2013; 17; 13: 483. 

63. Patel JA, Alvarez-Fernandez P, Jennings K, Loeffelholz M, McCormick D, Chonmaitree 

T. Factors affecting Staphylococcus aureus colonization of the nasopharynx in the first 6 

months of life. Pediatr Infect Dis J 2015; 34:826 – 830. 

64. Stephenson WP, Doern G, Gantz N, Lipworth L, Chapin K. Pharyngeal carriage rates of 

Haemophilus influenzae, type b and non-b, and prevalence of ampicillin resistant 

Haemophilus influenzae among healthy day-care children in central Massachusetts. Am J 

Epidemiol 1985; 122:868 – 875. 

65. Margolis E, Yates A, Levin BR. The ecology of nasal colonization of Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae and Staphylococcus aureus: the role of 

competition and interactions with host's immune response. BMC Microbiol 2010; 13: 59.  

66. Crupper SS, Iandolo JJ. Purification and partial characterization of a novel antibacterial 

agent (Bac1829) produced by Staphylococcus aureus KSI1829. Appl. Environ. 

Microbiol  1996; 62: 3171–3175. 

67. Niemann S, Ehrhardt C, Medina E et al. Combined action of influenza virus and 

Staphylococcus aureus Panton-Valentine leukocidin provokes severe lung epithelium 

damage. J. Infect. Dis 2012; 206 :1138–1148. 

68. Tashiro M, Ciborowski P, Reinacher M et al. Synergistic role of staphylococcal 

proteases in the induction of influenza virus pathogenicity. Virology 1987; 157:421–430. 

69. Davison VE, Sanford BA. Factors influencing adherence of Staphylococcus aureus to 

influenza A virus-infected cell cultures. Infect. Immun  1982; 37: 946 – 955. 

70. MacDonald KL, Osterholm MT, Hedberg CW et al. Toxic shock syndrome. A newly 

recognized complication of influenza and influenza like illness. JAMA 1987; 257:1053 – 

1058. 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

45 
 

71. van Gils EJM, Hak E, Veenhoven RH, et al. Effect of seven-valent pneumococcal 

conjugate vaccine on Staphylococcus aureus colonisation in a randomised controlled 

trial. PLoS One 2011; 6:e20229.  

72. Spijkerman J, van Gils EJ, Veenhoven RH et al. Carriage of Streptococcus pneumoniae 3 

years after start of vaccination program, the Netherlands. Emerg Infect Dis. 

2011.17(4):584 -591.  

73. Spijkerman J,Prevaes SMPJ, van Gils EJM, etal. Long-term effects of pneumococcal 

conjugate vaccine on nasopharyngeal carriage of S. pneumoniae, S. aureus, H. influenzae 

and M. catarrhalis. PLoS One 2012; 7:e39730. 

74. Bosch AATM, van Houten MA, Bruin JP et al. Nasopharyngeal carriage of 

Streptococcus pneumoniae and other bacteria in the 7th year after implementation of the 

pneumococcal conjugate vaccine in the Netherlands. Vaccine. 2016. 20;34(4): 531-539. 

75. Herz AM, Greenhow TL, Alcantara J et al.Changing epidemiology of 

outpatient bacteremia in 3- to 36-month-old children after the introduction of the 

heptavalent-conjugated pneumococcal vaccine.Pediatr Infect Dis J. 2006; 25(4):293-300. 

76. Navne JE, Koch A, Slotved HC et al. Effect of the 13valent pneumococcal conjugate 

vaccine on nasopharyngeal carriage by respiratory pathogens among Greenlandic 

children. Int J Circumpolar Health. 2017; 76 (1) :1309504. 

77. Nzenze SA, Shiri T, Nunes MC et al. Temporal association of infant immunization with 

pneumococcal conjugate vaccine on the ecology of Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae and Staphylococcus aureus nasopharyngeal colonization in a 

rural South African community.Vaccine. 2014.22; 32(42): 5520-30. 

78. Lebon A, Moll HA, Tavakol M et al. Correlation of bacterial colonization status between 

mother and child: the Generation R Study.  J Clin Microbiol 2010; 13:960–962. 

79. Hammitt LL, Akech DO, Morpeth SC et al. Population effect of 10-valent pneumococcal 

conjugate vaccine on nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae and non-

typeable Haemophilus influenzae in Kilifi, Kenya: findingsfrom cross-sectional carriage 

studies. Lancet Glob Health. 2014; 2 (7):e397-405. 

80. Cohen R, Levy C, Bingen E et al. Impact of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine 

on pneu-mococcal nasopharyngealcarriage in children with acute otitis media. Pediatr 

Infect Dis J. 2012; 31 (3):297-301.  

81. Brook I, Yocum P, Shah K et al. Aerobic and anaerobic bacteriology of otorrhea 

associated with tympanostomy tubes in children. Acta Otolaryngol. 1998;118 (2): 206 - 

210. 

82. Peña MT, Preciado D, Orestes M et al. Orbital complications of acute sinusitis: changes 

in the post-pneumococcal vaccine era. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2013; 139 

(3): 223- 227. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herz%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16567979
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Greenhow%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16567979
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alcantara%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16567979
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16567979


Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

46 
 

83. Mina MJ, Klugman KP, McCullers JA. Live attenuated influenza vaccine, but not 

pneumococcal conjugate vaccine, protects against increased density and duration of 

pneumococcal carriage after influenza infection in pneumococcal colonized mice. J 

Infect Dis. 2013. 15; 208 (8):1281-5. 

84. Greenhow TL, Hung YY, Herz A.Bacteremia in Children 3 to 36 Months Old After 

Introduc-tion of Conjugated Pneumococcal Vaccines.Pediatrics. 2017;139(4).  

85. Herz AM, Greenhow TL, Alcantara J et al. Changing epidemiology of outpatient 

bacteremia in 3- to 36-month-old children after the introduction of the heptavalent-

conjugated pneumococcal vaccine. Pediatr Infect Dis J. 2006;25(4):293-300. 

86. McKinley SH, Yen MT, Miller AM, Yen KG. Microbiology of pediatric orbital 

cellulitis. Am J Ophthalmol. 2007; 144 (4):497-501.  

87. Zurli V, Gallotta M, Taccone M et al. Positive Contribution of Adjuvanted Influenza 

Vaccines to the Resolution of Bacterial Superinfections. J Infect Dis. 2016. 15;213 (12) : 

1876 - 1885.  

88. Andrade DC, Borges IC, Bouzas ML et al. 10-valent pneumococcal conjugate vaccine 

(PCV10) decreases metabolic activity but not nasopharyngeal carriage of Streptococcus 

pneumoniae and Haemophilus influenzae. Vaccine. 2017. 24;35 (33):4105-4111.  

89. Bottomley C, Bojang A, Smith PG et al. The impact of childhood vaccines on bacterial 

carriage in the nasopharynx: a longitudinal study. Emerg Themes Epidemiol. 2015.16;12 

(1):1.  

90. Mina MJ, Klugman KP, McCullers JA. Live attenuated influenza vaccine, but not 

pneumococcal conjugate vaccine, protects against increased density and duration of 

pneumococcal carriage after influenza infection in pneumococcal colonized mice. J 

Infect Dis. 2013.15; 208 (8):1281-5.  

91. Mina MJ, Klugman KP, Rosch JW et al. Live attenuated influenza virus increases 

pneumococ-cal translocation and persistence within the middle ear. J Infect Dis. 2015.15; 

212(2):195-201.  

92. Mina MJ, McCullers JA, Klugman KP.Live attenuated influenza vaccine enhances 

colonization of Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus in mice. MBio. 

2014. 18; 5 (1).  

93. Mina MJ.Generalized herd effects and vaccine evaluation: impact of live influenza 

vaccine on off-target bacterial colonisation.J Infect. 2017; 74 Suppl 1:S101-S107.  

94. Mina MJ.Measles, immune suppression and vaccination: direct and indirect nonspecific 

vaccine benefits.J Infect. 2017 ; 74 Suppl 1:S10-S17. 

95. Peltola H, Patja A, Leinikki P et al. No evidence for measles, mumps, and rubella 

vaccine-associated inflammatory bowel disease or autism in a 14-year prospective study. 

Lancet. 1998 2; 351 (9112) : 1327-8.  



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

47 
 

96. Hill PC, Onyeama CO, Ikumapayi UN et al. Bacteraemia in patients admitted to an urban 

hospital in West Africa. BMC Infect Dis. 2007. 26 ; 7 : 2.  

97. Cilveti R, Olmo M, Pérez-Jove J et al. Epidemiology of Otitis Media with Spontaneous 

Perforation of the Tympanic Membrane in Young Children and Association with 

Bacterial Nasopharyngeal Carriage, Recurrences and Pneumococcal Vaccination in 

Catalonia, Spain - The Prospective HER-MES Study. PLoS One. 2017. 1; 12 (2): 

e0170316.  

98. Ratnayake K, Davis AJ, Brown L et al. Pediatric acute osteomyelitis in the postvaccine, 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus era.Am J Emerg Med. 2015t; 33 (10): 1420-

1424.  

99. Leach AJ, Wigger C, Andrews R et al. Otitis media in children vaccinated during 

consecu-tive 7-valent or 10-valent pneumococcal conjugate vaccination schedules.BMC 

Pediatr. 2014. 11; 14: 200. 

100. Dunne EM, Smith-Vaughan HC, Robins-Browne RM, Mulholland EK, Satzke C. 

Nasopharyngeal microbial interactions in the era of pneumococcal conjugate vaccination. 

Vaccine 2013; 31: 2333–2342.   

101. Cohen R, Levy C, Thollot F, et al. Pneumococcal conjugate vaccine does not 

influenceStaphylococcusaureuscarriageinyoungchildrenwithacuteotitismedia.Clin Infect 

Dis 2007; 45:1583 – 1587. 

102. Regev-Yochay G, Bogaert D, Malley R et al. Does pneumococcal conjugate vaccine 

influence Staphylococcus aureus carriage in children? Clin Infect Dis 2008; 2: 289–291. 

103. Veenhoven R, Bogaert D, Uiterwaal C et al. Effect of conjugate pneumococcal vaccine 

followed by polysaccharide pneumococcal vaccine on recurrent acute otitis media: a 

randomised study. Lancet 2003; 9376: 2189 – 2195. 

104. Veenhoven RH, Bogaert D, Schilder AG et al. Nasopharyngeal pneumococcal carriage 

after combined pneumococcal conjugate and polysaccharide vaccination in children with 

a history of recurrent acute otitis media. Clin Infect Dis 2004;7: 911–919.  

105. Ubeda C, Maiques E, Knecht E et al. Antibiotic-induced SOS response promotes 

horizontal dissemination of pathogenicity island-encoded virulence factors in 

staphylococci. Mol Microbiol 2005; 56 (3): 836 - 844.  

106. Maiques E, Ubeda C, Campoy S et al. Beta-lactam antibiotics induce the SOS response 

and horizontal transfer of virulence factors in Staphylococcus aureus.J Bacteriol 2006; 

188(7) : 2726 - 2729.  

107. Bowring J, Neamah MM, Donderis J et al, Pirating conserved phage mechanisms 

promotes promiscuous staphylococcal pathogenicity island transfer. Elife 2017;8;6. pii: 

e26487. 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

48 
 

108. Van Gils EJ, Veenhoven RH, Hak E et al. Effect of reduced-dose schedules with 7-valent 

pneumococcal conjugate vaccine on nasopharyngeal pneumococcal carriage in children: 

a randomized controlled trial. JAMA 2009; 2: 159–167. 

109. Huang SS, Hinrichsen VL, Stevenson AE, et al.Continued impact of pneumococcal 

conjugate vaccine on carriage in young children. Pediatrics 2009 ; 1 : e1–11. 

110. Obaro SK, Enwere GC, Deloria M et al.Safety and immunogenicity of pneumococcal 

conjugate vaccine in combination with diphtheria, tetanus toxoid, pertussis and 

Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine. Pediatr Infect Dis J 2002; 10 : 940–

947. 

111. Doit C, Mariani - Kurkdjian P, Mahjoub - Messai F et al. Epidemiology of pediatric 

community-acquired bloodstream infections in a children hospital in Paris, France, 2001 

to 2008. Diagn Microbiol Infect Dis 2010 ; 3: 332 – 335. 

112. Henderson KL, Johnson AP, Muller - Pebody B et al. The changingaetiology of 

paediatric bacteraemia in England and Wales, 1998–2007. J Med Microbiol Pt 2010; 2: 

213–219. 

113. Hau I, Levy C, Caeymaex L, Cohen R. Impact of pneumococcal conjugate vaccines on 

microbial epidemiology and clinical outcomes of acute otitis media. Paediatr Drugs 

2014; 16: 1–12. 

114. Zhao AS, Boyle S, Butrymowicz A et al. Impact of 13-valent pneumococcal conjugate 

vaccine on otitis media bacteriology. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014; 78: 499– 503. 

115. Del Amo E, Esteva C, Hernandez-Bou S et al. Serotypes and clonal diversity of 

Streptococcus pneumoniae causing invasive disease in the era of PCV13 in Catalonia, 

Spain. PLoS One 2016; 11: e0151125. 

116. Brugger SD, Frey P, Aebi S, Hinds J, Muhlemann K. Multiple colonization with S. 

pneumoniae before and after introduction of the seven-valent conjugated pneumococcal 

polysaccharide vaccine. PLoS One 2010; 5: e11638. 

117. Weinberger DM, Malley R, Lipsitch M. Serotype replacement in disease after 

pneumococcal vaccination. Lancet 2011; 378 : 1962 – 1973. 

118. Xu Q, Almudervar A, Casey JR, Pichichero ME. Nasopharyngeal bacterial interactions 

in children. Emerg Infect Dis 2012; 18: 1738–1745. 

119. Miller E, Andrews NJ, Waight PA et al. Herd immunity and serotype replacement 4 

years after seven-valent pneumococcal conjugate vaccination in England and Wales: an 

observational cohort study. Lancet Infect Dis 2011; 11: 760–768. 

120. Picazo JJ, Contreras JR, Rios E et al. Rapid diagnosis of invasive pneumococcal disease 

in pediatric population. J Microbiol Methods 2013; 93: 116–120. 

121. Hodille E, Rose W, Diep BA et al. The Role of Antibiotics in Modulating Virulence in 

Staphylococcus aureus. Clin Microbiol Rev 2017; 30 (4) : 887-917. 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

49 
 

122. Stevens DL, Ma Y, Salmi DB et al. Impact of antibiotics on expression of virulence-

associated exotoxin genes in methicillin-sensitive and methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus. J Infect Dis 2007; 195: 202 – 211. 

123. Park B, Nizet V, Liu GY. Role of Staphylococcus aureus catalase in niche competition 

against Streptococcus pneumoniae. J Bacteriol. 2008;190 (7): 2275 - 2278. 

124. Lee GM, Huang SS, Rifas - Shiman SL, Hinrichsen VL, Pelton SI, et al. Epidemiology 

and risk factors for Staphylococcus aureus colonization in children in the post - PCV7 

era. BMC Infect Dis 2009 (9): 110.   

125. Hers JF, Masurel N, Mulder J. 1958. Bacteriology and histopathology of the 

respiratory tract and lungs in fatal Asian influenza. Lancet 2: 1141–1143. 

126. Plotkowski MC, Puchelle E, Beck G et al. 1986.Adherence of type I 

Streptococcus pneumoniae to tracheal epithelium of mice infected with influenza 

A/PR8 virus. Am. Rev. Respir. Dis. 134 : 1040–1044. 

127. Hirano T, Kurono Y, Ichimiya I, et al. 1999. Effects of influenza A virus on 

lectin-binding patterns in murine nasopharyngeal  mucosa and on bacterial 

colonization. Otolaryngol. Head Neck Surg. 121: 616 – 621.  

128. Ben-Shimol S, Givon-Lavi N, Leibovitz E, Raiz S, Greenberg D, Dagan R. Near-

elimination of otitis media caused by 13-valent pneumococcal conjugate vaccine ( PCV ) 

serotypes in southern Israel shortly after sequential introduction of 7-valent/13-valent 

PCV. Clin Infect Dis 2014; 59: 1724 – 1732.  

129. Loughlin AM, Hsu K, Silverio AL, Marchant CD, Pelton SI. Direct and indirect effects 

of PCV 13 on nasopharyngeal carriage of PCV 13 unique pneumococcal serotypes in 

Massachusetts’ children. Pediatr Infect Dis J 2014; 33: 504 – 510.  

130. Simell B, Auranen K, Kayhty H et al ; Pneumococcal Carriage Group. The fundamental 

link between pneumococcal carriage and disease. Expert Rev Vaccines 2012; 11: 841– 

855.   

131. McNally LM, Jeena PM, Gajee K, Sturm AW, Tomkins AM, et al. Lack of association 

between the nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus 

aureus in HIV-1-infected South African children. J Infect Dis 2006 3: 385–390.  

132. De Paepe M, Leclerc M, Tinsley CR et al. Bacteriophages: 

an underestimated role in human and animal health? Front Cell Infect 

Microbiol. 2014.28; 4: 39.  

133. Klugman KP. Contribution of vaccines to our understanding of pneumococcal 

disease. Philos Trans R Soc  Lond B  Biol Sci. 2011. 12 ; 366 (1579) : 2790- 

2798.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18223076
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nizet%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18223076
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20GY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18223076
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18223076
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Paepe%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24734220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leclerc%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24734220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tinsley%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24734220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bacteriophages%3A+an+underestimated+role+in+human+and+animal+health%3F
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bacteriophages%3A+an+underestimated+role+in+human+and+animal+health%3F
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klugman%20KP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21893542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21893542


Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

50 
 

134. Rebecca A. Brady, Graeme A. O' May, Jeff  G. Leid et al. Resolution of Staphylococcus 

aureus Biofilm infection using vaccination and antibiotic treatment.Infect 

Immun. 2011; 79 (4) : 1797–1803. 

135. Sandrini S, Alghofaili F, Freestone P et al. Host stress hormone norepinephrine 

stimulates pneumococcal growth, biofilm formation and virulence gene expression. 

BMC Microbiol. 2014. 4 ; 14 : 180. 

136. Rojas IG, Padgett DA, Sheridan JF et al. Stress-induced susceptibility to bacterial 

infection during cutaneous wound healing.Brain Behav Immun. 2002 ; 16 (1) : 74 - 84. 

137. Otter, J A and French, G L. Molecular epidemiology of community-associated 

methicillin - resistant Staphylococcus aureus in Europe. Lancet Infect 

Dis. 2010; 10: 227–239. 

138. Selva, L, Viana, D, Regev -  Yochay, G et al. Killing niche competitors by remote-

control bacteriophage induction. Proc Natl Acad Sci USA. 2009; 106: 1234–1238. 

139. Chambers, HF. Community - associated MRSA — resistance and virulence converge. N 

Engl J Med. 2005; 352: 1485–1487. 

140. Xu Q, Almudervar A, Casey JR, Pichichero ME. Nasopharyngeal bacterial interactions 

in children. Emerg Infect Dis. 2012; 18:1738– 45. 

141. Cobey S, Lipsitch M. Pathogen diversity and hidden regimes of apparent competition. 

Am Nat. 2013; 181:12–24. 

142. Frank DN, Zhu W, Sartor RB, Li E. Investigating the biological and clinical significance 

of human dysbioses. Trends Microbiol. 2011; 19 : 427–34. 

143. Lemon KP, Klepac-Ceraj V, Schiffer HK, Brodie EL, Lynch SV, Kolter R. Comparative 

analyses of the bacterial microbiota of the human nostril and oropharynx. MBio. 

2010.1:e00129–10. 

144. Cho I, Blaser MJ. The human microbiome: at the interface of health and disease. Nat Rev 

Genet. 2012 ;13: 260 – 70. 

145. Faust K, Sathirapongsasuti JF, Izard Jet al. Microbial co-occurrence relationships in the 

human microbiome. PLOS Comput Biol. 2012;8:e1002606. 

146. Casey JR, Pichichero ME. Changes in frequency and pathogens  causing acute otitis 

media in 1995–2003. Pediatr Infect Dis J. 2004;23: 824 –  828. 

147. Casey JR, Adlowitz DG, Pichichero ME. New patterns in the otopathogens causing acute 

otitis media six to eight years after  introduction of pneumococcal conjugate vaccine. 

Pediatr Infect Dis J. 2010;29:304–9. 

148. Eskola J, Kilpi T, Palmu A et al. Efficacy of a pneumococcal conjugate vaccine against 

acute otitis media. N Engl J Med. 2001; 344: 403–9.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3067561/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3067561/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24996423
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24996423
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11846442
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11846442


Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

51 
 

149. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Progress in introduction of 

pneumococcal conjugate vaccine—worldwide, 2000–2012. MMWR Morb Mortal Wkly 

Rep. 2013;62: 308 – 311. 

150. Block SL, Hedrick J, Harrison CJ, Tyler R, Smith A, Findlay R, et al. Community-wide 

vaccination with the heptavalent pneumococcal conjugate significantly alters the 

microbiology of acute otitis media. Pediatr Infect Dis J. 2004; 23: 829–833. 

151. Hanage WP, Finkelstein JA, Huang SS, Pelton SI, Stevenson AE, Kleinman K, et al. 

Evidence that pneumococcal serotype replacement in Massachusetts following conjugate 

vaccination is now complete. Epidemics. 2010; 2 :80–4. 

152. Lozupone C, Knight R. UniFrac: a new phylogenetic method for  comparing microbial 

communities. Appl Environ Microbiol. 2005; 71: 8228–8235. 

153. Lozupone CA, Hamady M, Kelley ST et al. Quantitative and qualitative beta diversity 

measures lead to different insights into factors that structure microbial communities.Appl 

Environ Microbiol. 2007;73(5):1576 - 1585.  

154. Dukers-Muijrers NH, Stobberingh E, Beisser P et al. Nasal carriage of Streptococcus 

pneumoniae serotypes and Staphylococcus aureus in Streptococcus pneumoniae-

vaccinated and non-vaccinated young children. Epidemiol Infect. 2013; 141 (3): 631-

638.  

155. Regev-Yochay G, Lipsitch M, Basset A et al. The pneumococcal pilus predicts the 

absence of Staphylococcus aureus co-colonization in pneumococcal carriers. Clinical 

Infectious Diseases 2009; 48: 760–763. 

156. Basset A, Trzcinski K, Hermos C et al. Association of the pneumococcal pilus with 

certain capsular serotypes but not with increased virulence. Journal of Clinical 

Microbiology 2007; 45: 1684–1689. 

157. Barocchi MA, Ries J, Zogaj X, et al. A pneumococcal pilus influences virulence 

and host inflammatory responses. Proc Natl Acad Sci U S A 2006; 103 (8) : 

2857–2862.  

158. Nelson AL, Ries J, Bagnoli F, et al. RrgA is a pilus-associated adhesin in 

Streptococcus pneumoniae. Mol Microbiol 2007; 66 (2) : 329–340.  

159. Aguiar SI, Serrano I, Pinto FR, Melo-Cristino J, Ramirez M. The presence of the 

pilus locus is a clonal property among pneumococcal invasive isolates. BMC 

Microbiol 2008; 8 : 41. 

160. Scott JR, Millar EV, Lipsitch M et al. Impact of more than a decade of 

pneumococcal conjugate vaccine use on carriage and invasive potential in Native 

American communities. J Infect Dis, 15. 2012, 280-288. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17220268
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17220268
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dukers-Muijrers%20NH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22687602
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stobberingh%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22687602
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beisser%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22687602
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nasal+carriage+of+Streptococcus+pneumoniae+serotypes+and+Staphylococcus+aureus+in+Streptococcus+pneumoniae-vaccinated+and+non-vaccinated+young+children
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lipsitch%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19207082
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basset%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19207082


Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

52 
 

161. Van der Linden M, Falkenhorst G, Perniciaro S et al. Effects of infant 

pneumococcal conjugate vaccination on serotype distribution in invasive 

pneumococcal disease among children and adults in Germany. PLoS ONE, 10, 

2015. e0131494. 

162. Lysenko ES, Ratner AJ, Nelson AL et al. The role of  innate immune responses in the 

outcome of interspecies competition  for colonization of mucosal surfaces. PLoS Pathog. 

2005;1. 

163. Reiss-Mandel A, Regev-Yochay G
 
et al.Staphylococcus aureus and Streptococcus 

pneumoniae interactin and response to pneumococcal vaccination: Myth or reality? Hum 

Vaccin Immunother. 2016;12(2):351 - 357. 

164. Soothill G, Darboe S.Invasive bacterial infections in Gambians with sickle cell anemia in 

an era of widespreadpneumococcal and hemophilus influenzae type b vaccination. 

Medicine (Baltimore). 2016;95(49):e5512. 

165. Ratnayake K, Davis AJ, Brown L et al. Pediatric acute osteomyelitis in 

the postvaccine, methicillin-resistant Staphylococcus aureus era. Am J Emerg Med. 2015  

;33(10):1420-4.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reiss-Mandel%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26905680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Regev-Yochay%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26905680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26905680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26905680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Invasive+bacterial+infections+in+Gambians+with+sickle+cell+anemia+in+an+era+of+widespread+pneumococcal+and+hemophilus+influenzae+type+b+vaccination
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ratnayake%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26298052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26298052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26298052
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pediatric+acute+osteomyelitis+in+the+postvaccine%2C+methicillin-resistant+Staphylococcus+aureus+era.


Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

53 
 

ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ 

Πίνακας 1 

Κριτήρια  εισόδου και κριτήρια αποκλεισμού μελετών ανάλυσης. 

 

Κριτήρια εισόδου 

Είδος μελετών Γλώσσα Αγγλόφωνη βιβλιογραφία 

 

Προέλευση Οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή 

 

Δεδομένα Ποσοτικά ή ποιοτικά δεδομένα μελετών που αφορούν 

φορία ή νόσο από S. aureus μετά την εφαρμογή 

εμβολιασμών 

 

Χαρακτηριστικά 

πληθυσμού 

Ηλικία Παιδιά και ενήλικες 

 

Φορία S. aureus Ανίχνευση με τη χρήση κλασικών μικροβιολογικών 

τεχνικών απομόνωσης ή μοριακών τεχνικών 

 

Εμβόλια Τουλάχιστον μία δόση μονοδύναμων ή πολυδύναμων 

εμβολίων που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις 

συστάσεις ασφαλείας 

 

Νόσος από S. aureus Διεισδυτική ή μη διεισδυτική νόσος με τεκμηριωμένη 

απομόνωση S. aureus 

 

Κριτήρια αποκλεισμού 

Είδος μελετών Γλώσσα Μη αγγλόφωνη 

 

Χαρακτηριστικά 

πληθυσμού 

Νόσος S. aureus Διεισδυτική ή μη διεισδυτική νόσος που δεν 

αποδεικνύεται από τουλάχιστον μία θετική 

καλλιέργεια. 

Νόσος που οφείλεται στις εμβολιαστικές τεχνικές 

(κυτταρίτιδα, απόστημα στο σημείο της ένεσης κλπ) 

 

Εμβόλια Εμβόλια σε πειραματικό στάδιο, 

Εμβόλια που έχουν σχεδιαστεί να προστατεύουν από 

τον S. aureus 
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Πίνακας 2 

Συγκεντρωτικός πίνακας μετανάλυσης αποτελεσμάτων των σημαντικότερων μελετών 

επίδρασης των εμβολίων στη φορία από S. aureus ανά είδος μελέτης, ηλικία και τύπο 

εμβολίου. Φαίνονται οι ηλικίες και τα εμβόλια που μελετήθηκαν καθώς και τα διαστήματα 

εμπιστοσύνης (95% Confidence Intervals). ΟR>1 αντιστοιχεί σε αύξηση της φορίας S. aureus 

μετά τον εμβολιασμό.  

Study Age Vaccine OR 95%CI Weight (%) 

Random 

Andrade et al [88] 6-24 mo PCV10 0,976 0,321 to 2,969 1.60 

Biesbroek et al [103] 24mo PCV7 1,925 0,545 to 6,795 1.29 

Bosch et al [74] 24mo-after 1.5yr PCV10 1,202 0,632 to 2,287 3,59 

Bosch et al [74] 24mo-after 3yr PCV7 1,380 0,738 to 2,581 3,71 

Bosch et al [74] 24mo-after 4.5yr PCV7 1,320 0,702 to 2,483 3.67 

Bosch et al [74] Parents- after 1.5yr PCV10 1,876 1,300 to 2,709 6,22 

Bosch et al [74] Parents- after 3yr PCV7 1,859 1,288 to 2,684 6,22 

Bosch et al [74] Parents- after 4.5yr PCV7 2,031 1,411 to 2,923 6.25 

Cohen et al [101] 6-24mo with booster PCV7 0,732 0,379 to 1,415 3.48 

Cohen et al [101] 6-24mo without booster PCV7 0,932 0,515 to 1,687 3.96 

Hammitt et al [79] <5yr PCV10 1,031 0,539 to 1,972 3.55 

Hammitt et al [79] >5yr PCV10 0,860 0,576 to 1,283 5.83 

Madhi et al [59] 5yr PCV9 1,089 0,654 to 1,812 4.69 

Navne et al [76] 0-6yr PCV13 0,632 0,384 to 1,042 4.78 

Spijkerman et al [72] 24mo-after 3yr PCV7 1,380 0,738 to 2,581 3.71 

Spijkerman et al [72] 24mo-after 4.5yr PCV7 1,320 0,702 to 2,483 3.67 

Spijkerman et al [72] Parents- after 3yr PCV7 1,859 1,288 to 2,684 6.22 

Spijkerman et al [72] Parents- after 4.5yr PCV7 2,031 1,411 to 2,923 6.25 

Van Gils et al [71] 12mo, with booster PCV7 2,093 1,145 to 3,825 3.88 

Van Gils et al [71] 24mo without booster PCV7 1,443 0,761 to 2,739 3.61 

Van Gils et al [71] 24mo, with booster PCV7 1,188 0,611 to 2,309 3.44 

Van Gils et al [71] Parents, without booster PCV7 1,040 0,432 to 2,505 2.33 

Van Gils et al [71] Parents, with booster PCV7 1,377 0,616 to 3,076 2.66 

Vesikari et al [47] 18-22mo PCV10 0,986 0,636 to 1,529 5.40 

Significance level p 0.006  

I
2
 inconsistency 47.17%              

95% CI for I
2
 (14.89 to 67.26) 
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Πίνακας 3 

Πίνακας συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων των σημαντικότερων μελετών επίδρασης των 

εμβολίων στη νόσο από S. aureus στην παιδική ηλικία μεταξύ προ και μετα - εμβολιαστικής 

περιόδου ανά έτος, είδος νόσου και είδος εμβολίου.  

 
Study Country Disease type Age Population 

(No) 
Vaccine Results 

Cilverti et al 

2017 [97] 

 

Spain 

 

Acute otitis 

media with 

TM 

perforation 

2mo-8y 487  

 

PCV7, 

PCV13 

 No change 

Greenhow et al  

2017 [84] 

 

USA  

 

Bacteremia 

 

3-36mo 57733  

 

PCV7, 
PCV13 

 

Increase of S. 

aureus 

Leach et al 

2016[99]* 

 

Australia 

 

Acute otitis 

media 

<36mo 74 PCV10, 
PCV13 

  

Reduction of S. 

aureus 

Pena et al 

2013 [82] 

USA 

 

 

 

Orbital 

cellulitis 

15d- 

18y 

273  PCV7 Increase of  

S. aureus and 

MRSA 

Herz et al 

2006[75] 

USA 

 

Bacteremia 

 

3mo-3y 1.106 Hib, PCV7  Increase of S. 

aureus 

Brook et al 

2006[81] 

 

USA 

 

Sinusitis <5y 428 PCV7  

 

Increase of S. 

Aureus 

Bogaert et al 

2004 [53] 

Netherlands  

 

Recurrent 
otitis 

 

12mo-

19y 

3198 

 

PCV7 

 

Increase of S. 

aureus 

Veenhoven et al 

2003[103] 

Netherlands  Acute otitis 

media  

1-7y 383 PCV7,23  Increase of S. 

aureus 

Peltola et al 

1998 [95] 

 

Finland Septic arthritis 3mo-

15y 

107 Hib Increase of S. 

aureus 

Mckinley et al 

2007[86] 

 

USA 

  

Orbital 

cellulitis 

<5 y 38 

 

Hib 

 

Increase of  

S. aureus and 

MRSA 

 

* Σύγκριση νόσου σε εμβολιασμένα με PCV10 vs PCV13 σε δείγματα ωτικού εκκρίματος 

[PCV10: 40% (24/60) vs PCV13: 7% (1/14)][99]. Η μείωση της φορίας S. aureus σχετίζεται με τη 

μείωση του αριθμού των περιστατικών ΟΜΩ με ρήξη τυμπάνου μετά την εφαρμογή του PCV13. 
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Εικόνα 1  

Διάγραμμα ροής επιλογής μελετών προς ανάλυση. Ο αποκλεισμός μελετών από την ανάλυση 

έγινε με βάση τα κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού ( Πίνακας 1). 
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Εικόνα 2 

Σχηματική απεικόνιση του σχεδιασμού μελετών της επίδρασης εμβολίων στη φορία και νόσο 

από S. aureus. A.Διαχρονικές μελέτες στις οποίες η ίδια πληθυσμιακή ομάδα εξετάζεται με 

δειγματοληψίες πριν και μετά τη διενέργεια εμβολιασμών Β. Διατμηματικές μελέτες στις 

οποίες συγκρίνονται εμβολιασμένα και μη άτομα ως προς την εμφάνιση νόσου/φορίας από S. 

aureus C. Μελέτες σε ζωικά μοντέλα. 
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Εικόνα 3 

Αποτελέσματα μετανάλυσης αποτελεσμάτων μελετών που αφορούν στην επίδραση 

των πνευμονιοκοκκικών εμβολίων στη φορία S. aureus σε παιδιά κατά το πρώτο έτος ζωής. 

Στην αριστερή κολώνα, φαίνονται τα εμβολιαστικά σχήματα και οι ηλικίες μελέτης, με 

οριζόντιες γραμμές απεικονίζονται τα διαστήματα εμπιστοσύνης (95% Confidence Intervals, 

όπου OR>1 αντιστοιχεί σε αύξηση της φορίας S. aureus μετά τον εμβολιασμό. Στατιστικά 

σημαντική αύξηση της φορίας παρατηρείται σε βρέφη 11-12 μηνών.  

 

P 0.011, I
2 
66.88% 
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Εικόνα 4 Α, Β                                                                

Αποτελέσματα μετανάλυσης διαχρονικών μελετών που αφορούν στην επίδραση 

των πνευμονιοκοκκικών εμβολίων στη φορία S. aureus (Α) σε παιδιά μετά τη 

βρεφική ηλικία και (Β) στους γονείς τους. Δεν παρατηρείται μεταβολή της φορίας για 

τα παιδιά ενώ παρατηρείται αύξηση της φορίας για τους γονείς τους. 

A 

Meta-analysis

0,1 1 10

Odds ratio

Van Gils et al [age 24 mo, 2 doses PCV7]

Van Gils et al [age 24 mo, 2+1 doses PCV7]

Bosch et al [age 24mo,1.5yr post 4 doses PCV10]

Bosch et al [age 24mo, 3yr post 4 doses PCV7]

Bosch et al [age 24mo, 4.5yr post 4 doses PCV 7]

Vesikari et al [age 18-22mo, PCV10]

Total (fixed effects)

Total (random effects)
p 0.92, I 2 0%
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B

Meta-analysis

0,1 1 10

Odds ratio

Van Gils et al [parents of childen at 24 mo, 2 doses PCV 7]

Van Gils et al [parents of children at 24 mo, 2+1 doses PCV 7]

Bosch et al [parents of children at 24mo, 3yr post 4 doses PCV 7]

Bosch et al [parents of children at 24mo, 4.5yr post 4 doses PCV 7]

Bosch et al [parents of children at 24mo, 1.5yr post 4 doses PCV 10]

Total (fixed effects)

Total (random effects)

p 0.66, I 2  0%
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Εικόνα 5 

Αποτελέσματα μετανάλυσης διατμηματικών μελετών που αφορούν στην επίδραση 

των πνευμονιοκοκκικών εμβολίων στη φορία S. aureus. Παρατηρείται μεγάλη ετερογένεια, 

με στατιστικά σημαντική αύξηση της φορίας σε γονείς εμβολιασμένων νηπίων 3 και 4.5 

χρόνια μετά την εφαρμογή εμβολιασμού για PCV7. 

 

 

 

 

 

 

 


