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"Со исклучок на безбедна вода, нема ниту една
друга медицинска интервенција, дури ни
откривањето на антибиотиците, која има толку
големо влијание врз намалување на смртноста и
порастот на населението како вакцините".
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ИМУНИЗАЦИЈА
• Имунизацијата е еден од основните
здравствените приоритетите, а инвестицијата
во превентивата има недвојбена здравствена,
социјална и фармакоекономска оправданост.
• Историски вакцините се користат повеќе
децении, генерации наназад се вакцинирании,
а милиони деца секојдневно примаат вакцини.

• Eпидемиолошки податоци многу јасно
потврдуваат дека со воведување на секоја
вакцина
кон
одредено
инфективно
заболување, стапката на смртност од тоа
заболување набрзо почнува да опаѓа
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Иако потребата за нови антимикробни
лекови останува главен приоритет, развојот и
добивањето за нови антибиотици не е ветувачки и
потребни се алтернативни решенија
Можен одговор на АМР е ИМУНИЗАЦИЈАТА
•

Вакцините придонеле за искоренување на
некои од најсмртоносните заразни патогени

•

Вакцините создаваат имунитет кон инфекциите
кој трае повеќе години или доживотно и
обезбедуваат колективен имунитет

•

Вакцините ги користиме долго време без притоа
да се развие резистенција кон нив
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Слика 1. Време за појава на рeзистенцијата на хуманите патогени кон антимикробни средства (во црвена боја) и
кон вакцини (во зелена боја), од период на нивно воведување до период на појава на резистенција кон истите

Реф. Why the evolution of vaccine resistance is less of a concern than the evolution of drug resistance., Kennedy DA1, Read AF2.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Dec 18;115(51):12878-12886. doi: 10.1073/pnas.1717159115
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Вакцините ги спречуваат инфeкциите и директно ја намалуваат употребата на
антибиотици, а со тоа и антимикробната резистенција
Улогата на имунизацијата во стратегиите
за намалување на АМР е трикратна :
1. Вакцините директно го намалуваат бројот
на бактериските инфекции кај кои се
потребни антибиотици

2. Вакцините го намалуваат бројот на
антибиотик резистентните инфекции

3. Вакцините го намалуваат бројот на
вирусните инфекции кај кои aнтибиотиците
непотребно се употребуваат
(вакцинацијата против грип ја намалува употребата на антибиотици за дури 64% кај
вакцинирани лица, со намалување на бројот на придружни антимикробни рецепти
- за секундарни бактериски инфекции или
- за погрешно дијагностициран грип
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The success of vaccine in decreasing the infection diseases
Голема кашлица, глобален број на
случаи и опфат со DTP3, 1980-2017

Мали сипаници, глобален број на случаи
и опфат со MMR, 1980-2017
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Тhe Fight Against Antibiotic-Resistant Bacteria Might Start
With Vaccines

Реф. Access to effective antimicrobials: a worldwide challenge. Laxminarayan R1, Matsoso P2, Pant S3, Brower C3, Røttingen JA4, Klugman
K5, Davies S6./Lancet. 2016 Jan 9;387(10014): 168-75. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00474-2. Epub 2015 Nov 18.
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Effect of introduction of the pneumococcal Conjugate Vaccine on drug resistant
Streptococcus pneumonia (sensitive and resistant strains), US study

7-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV7) in 2000
13-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV13) in 2010
Kyaw MH, Lynfield R, et al N Eng J Med 2006;354:1455-63.
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Annual IPD incidence per 100,000

Israel: Incidence of Bacteremic Pneumonia (BP) and Invasive pneumonia disease (IPD)
Excluding Bacteremic Pneumonia in Children <5 Years of Age
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United States: Significant reductions in Antibiotic non-susceptible IPD in children <5 y
Annual Rates of Antibiotic–Non-susceptible IPD, 2005–2013*†‡§
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• Following the introduction of PCV13 in 2010, the annual incidence of antibiotic–non-susceptible IPD was reduced by a range of
63%–83% for macrolides, cephalosporins, tetracyclines, and penicillins in children <5 years of age
*All isolates were susceptible to fluoroquinolones or glycopeptides.
†Pre-PCV13 era (2005–2009); post-PCV13 era (2010–2013).
‡A total of 1130 non-susceptible IPD isolates were obtained from the blood, cerebrospinal fluid, or pleural fluid between 2005 and 2013 from children <5
years of age.1
§CLSI breakpoints were used to define non-susceptibility; meninigitis breakpoints were used when applicable.
CLSI=Clinical and Laboratory Standards Institute.
Tomczyk S, et al. Clin Infect Dis. 2016;62(9):1119-1125.

ИМУНИЗАЦИЈА и АМР

Слика 2. Вакцини и антибиотици лиценцирани во текот на минатиот век, покажувајќи ја златната ера на
антибиотици во 1950-тите и сегашната златна ера на вакцините како и ограничениот процес на развој на нови
антибиотици во последните децении.
Реф. Antimicrobial resistance and the role of vaccines. David E. Bloom, Steven Black, David Salisbury, and View ORCID ProfileRino
Rappuoli, PNAS December 18, 2018 115 (51) 12868-12871; first published December 17, 2018

Број на вакцини во националните имунизациски програми
2000

2017

Календар за имунизација во РС Македонија, 2019
13 инфективни патогени
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Вакцините ги заштитуваат и невакцинираните
• Кога доволен број на луѓе се вакцинирани болеста не може повеќе да се шири
• Овој ‘ колективен имунитет на заедницата’ ги заштитува и најранливите

Вакцините заштитуваат и се потребни во тек на целиот живот

Деца, тинејџери, адолесценти, бремени жени, активна популација,
ранливи групи, хронично болни, посебни групи на пациенти,
постара популација
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Вакцините директно влијаат врз
заштеда на здравствените
системи и подобрување на
квалитетот на животот на целата
популација

Улога на фармацевтот во имунизација

Неодамнешното истражување во светски
рамки покажа дека фармацевтите играат
улога во едукацијата на пациентите и
промоцијата на имунизација во 34 земји
и во 27 земји тие играат активна улога
како вакцинатори.

International Pharmaceutical Federation (FIP).
An overview of current pharmacy impact on immunization
А global report 2016.
The Hague: International Pharmaceutical Federation; 2016

Улога на фармацевтот во имунизација
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Вакцинацијата може да игра повеќе улоги во стратегиите
за намалување на АМР, вклучувајќи:

1. Tековните напори за вакцинирање преку Националните
програми за имунизација треба да бидат охрабрени и
промовирани и треба да се прошири универзалниот
пристап до постојните вакцини.
2. Програмите за имунизација треба да им се понудат на
децата и на возрасните, што ја нагласува важноста на
вакцинацијата во сите фази од животот. Имунизацијата на
возрасните обезбедува економичен пристап во
обезбедување на здравствена заштита кај посебните
категории пациенти, постарите популации и кај хронично
болните пациенти.

3. Индустријата треба да даде приоритет на R&D за нови
вакцини - особено за болести кои претставуваат најголема
закана за резистентноста на лековите (приоритетна листа
на СЗО)

Овие стратегии мора да обезбедат поголема
употреба на постојни и внесување на новите
вакцини за да го зголемат нивното влијание
врз АМР со интегрирање на националните
програми за имунизација

PCV13

ИМУНИЗАЦИЈА и АМР
Значајна редукција на ИПБ кај доенчиња по воведување на PCV13*
NORWAY4‡

100%
(<2 years)
DENMARK7‡

84%

ENGLAND AND
WALES2‡

(<2 years)

89%
ISRAEL6†

(<2 years)

70%
(<5 years)
USA1†

AUSTRALIA9‡

93%

70%

(<5 years)

(<2 years)

GAMBIA8

82%
(<2 years)

FRANCE3‡

84%
(<2 years)

SOUTH AFRICA5‡

57%
(<2 years)

*Time since PCV implementation, population demographics, and vaccine uptake varied among countries shown.
†Due to serotypes 1, 3, 5, 7F, and 19A in PCV13.
‡Due to 6 additional serotypes in PCV13.
1. Moore MR, et al. Lancet Infect Dis. 2015;15(3):301-309. 2. Waight PA, et al. Lancet Infect Dis. 2015;15(5):535-543. 3. Lepoutre A, et al. Vaccine. 2015;33(2):359366. 4. Steens A, et al. Vaccine. 2013;31(52):6232-6238. 5. von Gottberg A, et al. N Engl J Med. 2014;371(20):1889-1899. 6. Ben-Shimol S, et al. Vaccine.
2014;32(27):3452-3459. 7. Harboe ZB, et al. Clin Infect Dis. 2014;59(8):1066-1073. 8. Mackenzie GA, et al. Lancet Infect Dis. 2016;16(6):703-711. 9. Jayasinghe S,
et al. Clin Infect Dis. 2017;64(2):175-183.
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Редукција на пневмонија кај деца по воведување на PCV13

ISRAEL5†

59%

FRANCE4

(<5 years)

32%
(<2 years)

USA1*

27%
(<2 years)

NICARAGUA2

33%
(<1 year)

URUGUAY3

†

42%
(≤2 years)

*Reductions in hospitalizations.
†Bacteremic pneumonia.
1. Griffin MR, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014;63(44):995-998. 2. Becker-Dreps S, et al. Pediatr Infect Dis J. 2014;33(6):637-642. 3. Hortal M, et al.
Vaccine. 2012;30(33):4934-4938. 4. Angoulvant F, et al. Clin Infect Dis. 2014;58(7):918-924. 5. Ben-Shimol S, et al. Pediatr Infect Dis J. 2015;34(4):409-416.
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Редукција на OM кај деца по воведување на PCV13

UK2*

ISRAEL3†‡

51%

85%

(<10 years)

(<2 years)

USA1*

40.5%
(<2 years)

*All-cause OM.
†Pneumococcal OM caused by additional PCV13 serotypes 1, 3, 5, 7F, and 19A.
‡Includes complex OM cases.
OM=otitis media.
1. Marom TM, et al. JAMA Pediatr. 2014;168(1):68-75. 2. Lau WCY, et al. Vaccine. 2015;33(39):5072-5079. 3. Ben-Shimol S, et al. Clin Infect Dis.
2014;59(12):1724-1732.

