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15. ΑΝΟΟΓΟΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΜΒΟΛΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΝΓΖΜΗΑ ΓΡΗΠΖ Ζ1Ν1
ΣΟΤ 2009 ΣΟΤ ΑΗΜΟΚΑΘΑΗΡΟΜΔΝΟΤ ΑΘΔΝΔΗ
Αξηζηείδεο ηαπξνπιφπνπινο1, Αζαλάζηνο Κνζζπβάθεο2, Βαζηιηθή Αξέζηε1, Γηψξγνο
ηακνγηάλλνο1, Αληψλεο Καιιηαξφπνπινο2, Αλδξέαο Μεληήο2
1
Νεθπολογικό Σμήμα – Mονάδα Tεσνηηού Nεθπού, ΙΑΙΟ Θεπαπεςηήπιο-Γενική Κλινική
Καλλιθέαρ, 2Δθνικό Δπγαζηήπιο Αναθοπάρ Γπίπηρ Νοηίος Δλλάδαρ, Δλληνικό Ινζηιηούηο
Pasteur
Δηζαγσγή: Οη αηκνθαζαηξφκελνη αζζελείο ζεσξείηαη φηη εκθαλίδνπλ κεησκέλε αλνζηαθή
απάληεζε ζηνπο εκβνιηαζκνχο, είλαη φκσο θαη κηα απφ ηηο νκάδεο θηλδχλνπ φπνπ ζπζηήλεηαη
ην εκβφιην ηεο γξίπεο πνπ γηα θέηνο πεξηιακβάλεη θαη ην ππεχζπλν ζηέιερνο γηα ηελ
παλδεκηθή γξίπε ηνπ 2009.
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ν έιεγρνο ηεο
αλνζνγνληθφηεηαο ηνπ εκβνιίνπ γηα ηελ παλδεκηθή γξίπε ηνπ 2009 ζηνπο
αηκνθαζαηξφκελνπο αζζελείο.
Μέζνδνη: Ο εκβνιηαζκφο δηελεξγήζεθε κε κνλνδχλακν αλνζνεληζρπκέλν εκβφιην κε
αδξαλνπνηεκέλν ζηέιερνο A/California/7/2009 (H1N1)v θαη κεηξήζεθε ν ηίηινο ησλ
αληηζσκάησλ, κε κέζνδν αλαζηνιήο αηκνζπγθφιιεζεο, πξν θαη έλα κήλα κεηά ηνλ
εκβνιηαζκφ, ζε 84 αηκνθαζαηξφκελνπο αζζελείο (ΑΜΚ) θαη 25 ζπκκεηέρνληεο ρσξίο λεθξηθή
λφζν (control). πγθξίζεθε ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ κε νξνπξνζηαζία πξν θαη κεηά ηνλ
εκβνιηαζκφ (ηίηινο αληηζσκάησλ ³ 1:40) θαζψο θαη ην πνζνζηφ πνπ εκθάληζε νξνκεηαηξνπή
(ηίηινο αληηζσκάησλ πξν ηνπ εκβνιηαζκνχ < 1:10 θαη κεηά ³ 1:40 ή ηίηινο πξν ³ 1:10 θαη
κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπιάρηζηνλ 4πιαζηαζκφο ηνπ). Μειεηήζεθαλ αθφκε νη παξάγνληεο,
θιηληθνί θαη εξγαζηεξηαθνί, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ νξνπξνζηαζία ή ηελ νξνκεηαηξνπή ζηηο
δπν νκάδεο ζπκκεηερφλησλ.
Απνηειέζκαηα: ηνλ πίλαθα θαίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ εκθάληζαλ
νξνπξνζηαζία θαη νξνκεηαηξνπή. Τπήξρε κηα ηάζε γηα κηθξφηεξε αλνζηαθή απάληεζε ησλ
αηκνθαζαηξφκελσλ αζζελψλ, ρσξίο φκσο ε δηαθνξά λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. ηελ
πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε, ε παξνπζία αξρηθήο νξνπξνζηαζίαο θαη ν ρξφλνο πνπ ν αζζελήο
ππνβαιιφηαλ ζε αηκνθάζαξζε ζπζρεηίζηεθαλ αλεμάξηεηα θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ
απάληεζε ζηνλ εκβνιηαζκφ.

Αρχική οροπροςταςία
Τελική οροπροςταςία
Ορομετατροπή

Όλοι οι ςυμμετέχοντεσ
ΑΜΚ (n=84)
Control (n=25)
17/84 (20%)
4/25 (16%)
54/84 (64%)
19/25 (76%)
41/84 (49%)
16/25 (64%)

P
0,777
0,274
0,182

Χωρίσ αρχική οροπροςταςία
ΑΜΚ (n=67)
Control (n=21)

P

38/67 (57%)
37/67 (55%)

0,229
0,354

15/21 (71%)
14/21 (67%)

πκπεξάζκαηα: Μεηά απφ κηα δφζε εκβνιίνπ γηα ηελ παλδεκηθή γξίπε ηνπ 2009 νη
αηκνθαζαηξφκελνη αζζελείο απαληνχλ ηθαλνπνηεηηθά. Ζ πηζαλφηεηα φκσο απάληεζεο
θαίλεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ζηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε γηα
κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.
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