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NOVOSTI-nova cepiva
•
•
•

•

Nova cepiva proti meningokoknim okužbam tip B
(Bexsero v Sloveniji, rekombinatno cepivo)
Herpes zoster novo inaktivirano rekombinantno cepivo
Shingrix (odobrenoFDA) ki je bolj učinkovit kot Zostavax
Novo -4 valentno inaktivirano ali rekombinantno cepivo
proti gripi (Fluarix –GSK, Fluzone –Sanofi Pasteur,
VaxigripTetra)
Novo 9-valentno HPV cepivo ( Gerdasil-9 valentno),
(Slovenija 2016/17)
Novo cepivo proti Hepatitisu B (Heplisav –B, Hepatitis BCpG) –odobreno FDA

Novosti- novi režimi
• Imunost po 27 letih po cepljenju z MMR pade,
pojavljajo se izbruhi mumpsa ob 2x cepljenih,
zato priporočajo 3. odmerek MMR ob izbruhu
(ACIP)
• Cepljenje nosečnic proti oslovskem kašlju, 27-36
tednu,čim prej po 27 tednu, ker dosežemo višjo
koncentracijo protiteles. ACIP priporoča po vsaki
nosečnosti.
• HPV samo 2 odmerka v starosti do 15 let, po 15
letu 3 odmerki
• Pnevmokok 2+1

Indikacije za cepljenje proti
meningokoku B(Bexsero)
• Univerzalno cepljenje > 2mes starosti (VB)
• Osebe z večjim tveganjem (funkcionalna
ali anatomska asplenia, pomanjkanje
komplementa, osebe ki prejemajo
eculizumab-Soliris)
• Izbruh bolezni
• Laboratorijsko osebje

Cepiva proti gripi
• Inaktivirano -3 valentno
• Inaktivirano - 4 valentno
(VaxigripTetra,Vaxigrip Pediatric-2017)
• Rekombinatno -3 valentno
• Rekombinatno 4-valentno
• Živo atenuirano ni priporočeno v ZDA
2016/17
• Cepiva z različno količino antigena in z/ali
brez adjuvansa

Cepljenja za katera bi se starši odločili ,tudi če
cepljenje ne bi bilo obvezno(n=1341,leto 2001)

(Zakotnik B in sod Slov Pediatr 2002)
•
•
•
•
•
•
•
•

Polio
Hib
Hepatitis B,tetanus,
Davica
Pertusis
Mumps
Ošpice
Rdečke

85%
77%
74%
73%
68%
58%
54%
53%

Stališča slovenskih zdravnikov
do cepljenja (NIJZ 2018)
• 95% zdravnikov zaupa v cepljenje
• Najbolj zaupajo slovenskom zdavnikom ki
se ukvarjajo s cepljenjem
• 93% popira obvezno cepljenje proti
določenim boleznim
• 52% se jih redno cepi proti gripi ,še 24%
pa občasno

Vloga pediatrov in družinskih
zdravnikov pri odločitvi pri cepljenju
• Starši zaupajo pediatrom/družinskim
zdravnikom
• Pediatri/družinski zdravniki imajo
pomembno vlogo v izobraževanju staršev
• Pediatri/družinski zdravniki podajo izčrpne
informacije o bolezni in o cepivu

Starši ki dvomijo ali odlašajo s
cepljenjem (NIJZ 2018)
• Več vedo o neželenih učinkih kot o bolezni
• Strah pred cepljenjem zlasti pri prvem otroku
• Nekatera cepljenja želijo prestaviti (hep B,
pnevmokok, HPV)
• Slabše izkušnje s predhodnimi cepljenji pri
otroku ,sorojencih, sorodnikih, prijateljih
(neželeni učinki, reakcije, druge bolezni ki jih
povezujejo s cepljenji)

Precepljenost (%) predšolskih otrok proti
obveznim cepljenjem v Sloveniji
2016-2017 (NIJZ)
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Hepatitis B
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Epidemiologija bolezni proti katerim
je obvezno cepljenje 2016
Bolezen

Število prijavljenih primerov v
obdobju 2016/leto
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Hepatitis B
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Cepiva proti oslovskemu kašlju
• Hiter padec protiteles po DiTeaP
• Po cepljenju z DiTeaP po 10 letih cca 10%
cepljenih nima zaščite
• Cca 50% oseb naj bi imelo doživljensko imunost
• Po cepljenju z DiTeaP v primerjavi z DiTewP več
kot 2x večje tveganje za okužbo
• Ni novih neželenih učinkov (Pediatrics 2018)

Precepljenost (%) otrok proti cepivom, ki so
neobvezna (2016)
KME
Pnevmokokno cepivo
Norice
Gripa
Rotavirusi

HPV

15% (7% redno)
55
288 oseb
5
~ 20
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Epidemiologija prijavljenih bolezni
kjer so cepljenja neobvezna NIJZ
Bolezen

Število primerov-2016/leto

Norice

14 105

Hepatitis A

14

KME

83

Rotavirusi prijave

1235

Rotavirusi hospitalizirani

620

Pnevmokoki IPB

281

Neželeni dogodki po cepljenju brez
kliničnih ali znanstvenih dokazov
•
•
•
•
•
•

Astma
Autizem
Multipla skleroza
SIDS
Vnetna bolezen črevesja
Tip I diabetes melitus

Strategija cepljenja z
neobveznimi cepivi
• Vključitev v nacionalni program
• Cepljenje oseb z večjim tveganjem za hud
potek
• ničesar

Cepiva in cepljenja proti noricam
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1974 klinično preizkušanje OKA seva
1988 rutinska raba Japonska, Koreja
1992 Varilrix (GSK)
1995 Varivax (MSD) en odmerek
1996 univerzalno cepljenje v ZDA
2004 univerzalno cepljenje v Nemčiji
2005 univerzalno cepljenje v Avstraliji
2005 ProQuad (MMRV) - MSD
2006 Varivax (MSD) dva odmerka
2006 Priorix-Tetra (MMRV) - GSK

Cepljenje v Evropi proti noricam
Bonanni P, et al. BMC Med 2009; 7: 26

• Univerzalno cepljenje (Nemčija, Grčija)
• Osebe s povečanim tveganjem v večih
državah
– Pred uvedbo imunosupresivnega zdravljenja
(transplantacija, kemoterapija)
– VZV seronegativni družinski člani otrok, ki
prejemajo imunosupresivno zdravljenje
– VZV seronegativne ženske v fertilni dobi ali po
prvi nosečnosti
– VZV seronegativni zdravstveni delavci
– Otroci > 12 let in odrasli, ki niso preboleli noric

Aktivna imunizacija proti noricam v Sloveniji
Priporočila za cepljenje
• Varilrix (VZV) 2008 – otroci z dejavniki tveganja +
samoplačniki
• Otroci, ki niso preboleli noric > 12 mes z dejavniki tveganja
– remisija levkemije
– pred ali po prenehanju (vsaj mesec dni po ukinitvi)
jemanja visokih odmerkov GK (2mg/kg/dan ali 20mg/dan
vsaj 14 dni) zaradi bolezni ledvic, težke astme ali drugih
bolezni in pred presaditvijo organov
– VZV seronegativni družinski člani otrok, ki imajo
okrnjeno imunost
– otroci z vročinskimi krči ali krči v anamnezi prvi
odmerek, če so samoplačniki
• Otroci > 12 mes, sicer zdravi (samoplačniki)
• Priorix-Tetra (MMRV) 2011 – samoplačniki, otroci 11 mes –
12 let (2 odmerka v razmaku 6 tednov – 3 mesece)

Zaključek - norice
• Norice so pogosta otroška bolezen, večkrat se pojavijo
zapleti, manj pogosta je hospitalizacija, smrt izredno redka
• Težji potek in zaplete pričakujemo pri osebah z večjim
tveganjem (nosečnice, novorojenci, imunosuprimirani, >12
let in odrasli, kronične, kožne in pljučne bolezni, osebe ki
prejmejo salicilate)
• Monocepivo Varlirix v dveh odmerkih je priporočljivo pri
osebah z večjim tveganjem
• Monocepivo Varilrix (2 odmerka; >12 mesecev) in
kombinirano cepivo MMRV (Priorix-Tetra) (2 odmerka; 11
mes - 12 let ) sta samoplačniški.
• Univerzalno cepljenje je priporočeno le v nekaterih državah
EU in drugih državah zunaj EU
• Primarni zdravniki morajo seznaniti starše oz. paciente o
bolezni (norice) in koristih cepljenja.

Pnevmokokna cepiva
• POLISAHARIDNA
– Pneumo®23 Sanofi Pasteur
– Pneumovax ®23 Merck (1983)

• KONJUGIRANA
– 7-valentno - Prevenar ® Wyeth (2000)
– 10-valentno – Synflorix ® GSK (2009)
– 13-valentno – Prevenar 13 Pfizer (2010/2011)

Pogostnost invazivnih pnevmokoknih bolezni po
starosti v Sloveniji 2006-2008 (n=158)
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ZAKLJUČEK – pnevmokokna cepiva
• PKC so učinkovita v znižanju IPB, manj pljučnice
in OMA, ki jih povzročajo vakcinalni in
vakcinalnim sorodni sevi.
• Cepivo je varno, vključeno 2015 v nacionalni
program –priporočeno cepljenje
• PKC imajo indirektni učinek.
• Negativni učinek PKC je, da nevakcinalni sevi
nadomeščajo vakcinalne.
• Novi PKC vključujeta 10 ali 13 sevov.
• V Sloveniji priporočamo PKC za vse otroke < 5
let in starejše z večjim tveganjem za IPB
• Prihodnost: nova cepiva, neodvisna od
serotipov.

Breme gripe
• Obisk v ambulanti 8 – 110 na 1000 otrok
• Hospitalizacija 0,4 – 10 na 1000 otrok

• Zapleti:
– OMA
– sekundarna pljučnica/empiem
– poslabšanje astme
– miokarditis
– vročinski krči, encefalopatija/encefalitis
– Reye sindrom, transverzalni mielitis/GB sindrom
– miozitis/rabdomioliza/odpoved ledvic
• Redko smrt ali trajne okvare

Cepljenje proti gripi v Evropi
• Univerzalno :
cepljenje:Anglija,Finska,Slovaška
• Cepljenje oseb z večjim tveganjem:
•
•
•
•
•
•
•

Nosečnice
Kronični bolniki
Otroci ≥ 6 mesecev (≥ 6 mesecev - 2 leti - NIJZ)
≥ 65 let
Zdravstveni delavci, negovalno osebje
Družinski člani oseb z večjim tveganjem
Družinski člani dojenčkov < 6 mesecev

Imunogenost cepiv proti KME
• FSME Immun odrasli
– serokonverzija po dveh injekcijah 93-98 %
– po tretji injekciji 98-100 %

• FSME Immun otroci
– 99% serokonverzija po 2 odmerkih

Cepljenje s KME v Sloveniji (IVZ
2011)
• Obvezno:
– dijaki in študentje, ki so pri praktičnih vajah
izpostavljeni nevarnosti okužbe z virusom KME
– osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene
nevarnosti okužbe z virusom KME

• Priporočljivo:
– za vse osebe >1 leto, ki bivajo ali predvidevajo
aktivnosti v endemskem območju

Učinkovitost Rotarix in RotaTeq
• Obe cepivi znižata:
– hude primere rotavirusne diareje
– Hude primere rotavirusne diareje ne glede na
težino
– Hude primere diareje ne glede na vzrok
– Število hospitalizacij
– Število obiskov pri zdravniku

• Malo je podatkov o vplivu rotavirusnih cepiv
ne glede na vzrok diareje

Razlike med RotaTeq® in Rotarix® cepivom
RotaTeq
Sestava (genotipov)
Imunost
Učinkovitost (%)
proti rotavirusom
- huda diareja
- vse diareje

5
homotipska

Rotarix
1
heterotipska

Izločanje virusa (%)
po prvi dozi

98
85-90
74
70-82
9
50
nizko pomnoževanje visoko
v črevesu
pomnoževanje v
črevesu

Način dajanja

ni treba sestaviti

Število odmerkov

3

Ni potrebno sestaviti
(peroralna susp.)
2

Zaključek
• Cepljenje je najučinkovitejša metoda za
preprečevanje infekcijskih bolezni
• Vzdrževati moramo visoko precepljenost z
obveznim cepljenjem
• Povečati moramo neobvezna cepljenja v
primeru indikacij
• S svetovanjem lahko povečamo
prostovoljno cepljenje in s tem zmanjšamo
zbolevnost otrok.

