
Περιγραφή περίπτωσης:

Έφηβος πρόσφυγας, 15 ετών προσήλθε στα Τ.Ε.Π. λόγω άλγους και οιδήματος της αριστερής

παρωτιδικής χώρας και εμπυρέτου έως 39ο C. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν αυχενική

δυσκαμψία και σημεία μηνιγγισμού.

Κατά την κλινική εξέταση παρατηρήθηκαν αυχενική δυσκαμψία και σημεία μηνιγγισμού.

Από το ατομικό ιστορικό αναφέρεται εμβολιασμός έναντι της ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (1η δόση)

στα πλαίσια μαζικού εμβολιασμού προ 20ημέρου στη δομή φιλοξενίας όπου διέμενε, ενώ δεν

αναφέρθηκε άλλο περιστατικό μηνιγγίτιδας την ίδια χρονική περίοδο στο χώρο διαμονής του.

Στον ασθενή πραγματοποιήθηκε πλήρης εργαστηριακός έλεγχος. Επιπρόσθετα διενεργήθηκε

οσφυονωτιαία παρακέντηση και εστάλη καλλιέργεια Ε.Ν.Υ. καθώς και PCR για EBV, HSV,CMV,VZV,

Adeno-, Entero-, Paradeno- virus, HHV6, Parvo B19, ιό παρωτίδας.

Εισαγωγή:

Η παρωτίτιδα αποτελεί παιδική ασθένεια που μεταδίδεται εύκολα μέσω του αναπνευστικού συστήματος σε ανεμβολίαστο πληθυσμό. Στη χώρα μας μέσω του μαζικού

εμβολιασμού κατά την παιδική ηλικία καταγράφεται πλέον ελάχιστος αριθμός κρουσμάτων.

Η εμφάνιση μηνιγγίτιδας ως επιπλοκή μετά από εμβολιασμό με τα νεότερα στελέχη που περιέχονται στα εμβόλια που κυκλοφορούν στη χώρα μας σήμερα, αναφέρεται

εξαιρετικά σπάνια. Ωστόσο, η μηνιγγίτιδα αποτελούσε συχνή επιπλοκή μετά τον εμβολιασμό με συγκεκριμένα στελέχη του ιού της παρωτίτιδας που είχαν χρησιμοποιηθεί

στο παρελθόν.
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Εικ 1. Ιός Παρωτίτιδας



Περιγραφή περίπτωσης (συνέχεια)

Στο δείγμα Ε.Ν.Υ. ανευρέθη RNA του ιού της παρωτίτιδας, ενώ τα απομονωθέντα στελέχη εμφάνιζαν πλήρη ταύτιση με τα στελέχη εμβολίου L-Zagreb, Leningrad-

3,τα οποία περιέχονταν στο σκεύασμα του εμβολίου που έλαβε ο ασθενής, παραγωγής Ινδίας.

Τα ανωτέρω στελέχη δεν περιέχονται στα εμβόλια που χρησιμοποιούνται ευρέως στη χώρα μας. Ο ασθενής έλαβε υποστηρικτική θεραπεία και έπειτα από τρία 24ωρα

απυρέτησε ενώ εξήλθε σε καλή γενική κατάσταση χωρίς νευρικά υπολείμματα.

Συμπεράσματα

• Σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα, ο εμβολιασμός με τα στελέχη L-

Zagreb, Leningrad-3 παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ορομετατροπής και

αποτελεσματικότητας έναντι του ιού της παρωτίτιδας(1) με χαμηλότερο κόστος σε

σχέση με τα υπόλοιπα σκευάσματα του εμπορίου.

• Ωστόσο ενέχει αυξημένο κίνδυνο προσβολής του Κ.Ν.Σ. με εμφάνιση ιογενούς

μηνιγγίτιδας όπως συνέβη και στον ασθενή μας. Για τον λόγο αυτό η χρήση των

συγκεκριμένων στελεχών σήμερα έχει περιορισθεί σημαντικά.

• Λόγω των αυξανόμενων αναγκών για μαζικούς εμβολιασμούς ειδικών

πληθυσμιακών ομάδων, τα τελευταία χρόνια, συχνά με χαμηλότερο κόστος,

υπενθυμίζουμε μια από τις σημαντικότερες επιπλοκές των προαναφερθέντων

στελεχών.

Εικ. 2 Παρενέργειες στελεχών εμβολίων σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. (2)
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