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Ebola 

 
 

 

• Ebola/virusna hemoragična mrzlica prvič odkrita 
1976: 

Sudanu (284 obolelih, 115 umrlih) in  

DR Kongu ( 318 obolelih, 280 umrlih). 

• V vseh izbruhih do aktualnega, ki še traja, je 
zbolelo  1749 ljudi, umrlo pa 1188.  

 

• Do 1. novembra 2015 je bilo zaznanih 28.607 
obolelih, zaradi ebole je umrlo 11.314 ljudi. 
Trenutni izbruh je omejen še na Gvinejo. Od 
7.11. je Sierra Leona ebola free. 
 

  

 



 

Cepivo proti eboli rRSV-ZEBOV 

 
 

Cepivo patentirano v 2003 v Kanadi, od 2005-
2009 preizkušano na primatih. 

 

• Rekombinantno, živo oslabljeno cepivo: virus 
vezikularnega stomatitisa s površinskim 
glikoproteinom kot antigensko komponentno 
Zaire ebolavirusa-sev KIKWIT (rRSV-ZEBOV).  

 

• Virus vezikularnega stomatitisa je patogen za 
živino, pri ljudeh so okužbe izredno redke; v 
večini primerov asimptomatske oziroma so 
težave podobne kot pri gripi.   
 

 

 

 

 



Avgust 2014 
Kanada je donirala 800 vial cepiva SZO. 

 
Oktober 2014  

Začetek I. faze kliničnih preizkušanj na zdravih 
preiskovanci (N=158, dvojno slepa 
randomizirana študija). 

 
Ocena varnosti, imunogenosti cepiva v različnih 

koncentracijah, pridobivanje podatkov o 
neželjenih učinkih/dogodkih (Gabon, Kenija, 
Nemčija, Švica, ZDA). 



Ugotovitve 
 

• Cepivo imunogeno, reaktogeno, 
prehodna viremija v povprečju 3 dni po 
cepljenju, periferna replikacija končana 
14 dni po cepljenju, ni bilo detekcije v 
slini/urinu. 

 
 Neželjeni učinki: povišana telesna 

temperatura (1 dan), artritis (8 dni). 
Cepivo izzvalo humuralni in celični imunski 

odziv.  
 
Faza II (marec 2015) (PREVAIL). 
Faza III (STRIVE). 
 
  
 



Kluster dvojno slepa randomizirana 
študija v Gvineji:  
1.aprila - 20. julij 2015 
 
  
Vsak kluster/grozd so definirali glede na 
tesne kontakte oziroma socialne in 
geografske kontakte s 446 indeksnimi bolniki 
s potrjeno ebolo. 
Identificirali tesne kontakte znotraj 21 dni po 
stiku z bolnikom in kontakte kontaktov. 
Identifikacija tesnih kontaktov: skupno 
bivanje, obiski, stik z bolnikovimi izločki.  
 
Identifikacija kontaktov tesnih kontaktov: 
socialna in prostorska povezanost. 
 
Skupno 7651 oseb v 90-tih klustrih. 
 
 
 
 
 
  



Randomizirana dvojno slepa razdelitev 
klustrov glede začetka cepljenja v dve 
skupini:  
 
• klustre s takojšnjim cepljenjem (48 

klustrov, 4123 oseb); 
 

• klustri z  21-dnevnim odlogom cepljenja 
(42 klustrov, 3528 oseb). 

  
Izločitveni kriteriji za cepljenje: mlajši od 18 
let, prebolela ebola, odklonitev sodelovanja, 
imunska pomankljivost, akutna nalezljiva 
bolezen, nosečnost, dojenje). 
 



Metoda „ring vaccination“, ki je bila prvič 
uporabljena v programu eradikacije črnih 
koz.  
 
Tak pristop cepljenja je mogoč ob nizki 
incidenci in lokalni omejenosti (družina, 
skupnost na omejenem geografskem 
področju). 
 



  

 



Cepljeni 

takoj 

 Cepljeni 

po 21. 

dneh 



 
 

 

Osebe so bile cepljene z enim odmerkom cepiva 
i.m. v deltoidno mišico: 2x107enot.  

 

Cilji 

• Identifikacija lab potrjene ebole znotraj 10 dni 
po randomizaciji (a priori so iz statistične 
obdelave izločili primere bolezni, ki so se 
pojavili do 10 dni po randomizaciji). 

• Incidenca bolezni pri cepljenih v klustrih s 
takojšnjim cepljenjem v primerjavi s klustri s 
cepljenjem po 21-tih dneh. 

• Evidentiranje neželenih učinkov 84 dni po 
cepljenju. 

V primeru lab potrjen ebole, ukrepali v skladu s 
protokolom.  
 

 





Pojav ebole v skupini s takojšnjim cepljenjem v primerjavi s kontrolno 

skupino z odloženim cepljenjem (2014 oseb:2380 kontaktov) 

Iz analize izločeni primeri ebole, ki so se pojavili do 10 dni po 

randomizaciji 



Pojav ebole v vseh klustrih  

4132 oseb:3528 oseb) 



 
 

 

Zaključki 
Med 2014 osebami, ki so jih cepili takoj ni bilo 
nobenega primera ebole po preteku ≥10 dni po 
randomizaciji. 

100 odstotna učinkovitost cepiva. 

V skupini z odloženim cepljenjem:  identificirali 16 
bolnikov. 

6 dni po cepljenju niso zabeležili nobenega 
bolnika več ne glede na razvrstitev v takojšnji 
oziroma odloženi kluster. Cepivo ne ščiti samo 
cepljenega posameznika, ampak tudi ostale 
osebe: 76,3 odstotna učinkovitost 
cepiva/populacijski učinek.  

Cepivo naj bi bilo varno tudi za otroke od 6 let 
naprej. 

Poročali o 43 neželenih učinkih po cepljenju, 
evalvacija poteka. 





 
 

 

V času testiranja so skupno identificirali 75 lab potrjenih 
primerov ebole, 33 bolnikov je umrlo (15/29 v skupini s 
takojšnjim cepljenjem, 18/46 z odloženim). 

 

• SZO je 3. julija izdala priporočilo o prenehanju 
randomizacije glede začetka cepljenja, od 24. julija 
2015 cepljeni vsi, tudi otroci. 

 

• Do sedaj cepljenih že več kot 9000 oseb.  

 

• rRSV-ZEBOV je cepivo s takojšnjim učinkom za 
omejitev žarišč. 

 

• V razvoju/ preizkušanju cepivo, ki inducira 
dolgotrajnejšo imunost: ChAd3 (modificiran šimpanzov 
adenovirus). 

 

 



 

Malarija 

 
 

 

• SZO: vsak dan zaradi malarije v povprečju umre 
1200 otrok. Od 627.000 ljudi, ki so umrli zaradi 
malarije v letu 2013, je 83% otrok, mlajših od 5 
let. 

 

• Preprečevanje bolezni: kombinacija preventivnih 
ukrepov (impregnirane insekticidne mreže, 
repelenti, kemoprofilaksa). 

• Od 2004-2013 v SLO evidentiranih 60 bolnikov, 
največ se jih je najverjetneje okužilo v Gani.  

• Več povzročiteljev, najpogostejša in najbolj 
nevarna malarija tropika (Plasmodium, 
falciparum). 
 

  

 



 

Cepivo RTS,S/AS01  

 
 

 

 

• Aktualno kandidatno cepivo: razvoj v 80-tih letih 
prejšnjega stoletja. 

 

• Identifikacija Ag za učinkovit imunski odziv (CS 
protein plazmodijev je slabo imunogen).  

 

• Cepivo RTS,S/AS01 ima k CS proteinu dodan 
HBsAg; rekombinantno imunogeno cepivo, ki 
ščiti tudi proti hepatitisu B. 



• Adjuvans AS01 za povečanje imunskega odziva: 
sestavljajo ga liposomi, monofosforil lipid A, 
saponini. 

 

• Cepivo učinkuje na preeritrocitno jetrno fazo. 

 

• Cepiva, ki so bila razvita, a so se izkazala kot 
neuspešna:  

SPf66 (testirana v 90. letih), cepiva, ki naj bi 
učinkovala na eritrocitno fazo. 

 



 

 

 

 

Faza III kliničnega testiranja cepiva: slepa 
randomizirana opazovalna študija 

 27.3. 2009-31.1.2011 

 

Vključeni otroci iz  7-ih držav subsaharske Afrike 
(15.459 otrok): 

• 8922 otrok starih od 5 do 12 mesecev;  

• 6537 dojenčkov, starih od 6 do 12 tednov (ITT).  

 

• Per protokol: 6918 otrok (78%) in 5997 (92% 
dojenčkov) 

 



Razvrstitev znotraj obeh starostnih obdobij v tri 
skupine za cepljenje: 

 

1. skupina je prejela štiri odmerke RTS,S cepiva: 
0, 1, 2, 20 mesecev. 

2. skupina je prejela tri odmerke tega cepiva, 
četrti odmerek pa je bilo cepivo proti 
meningokoku C. 

3. Skupina (kontrolna): otroci so prejeli cepivo 
proti steklini, dojenčki pa cepivo proti 
meningokoku C. 

 



 

 
 

 

Primarni opazovani cilji  
• Pojav malarije znotraj 12 mesecev po tretjem 

odmerku testiranega cepiva v obeh starostnih 
obdobjih. 

• Oceniti učinkovitost poživitvenega, četrtega 
odmerka. 

• Spremljanje neželenih učinkov. 

 

• Cepljenje je bilo podprto z uporabo 
inseksticidnih zaščitnih mrež proti komarjem (cc 
80% vključenih je uporabljalo mreže: kontrola s 
tremi obiski na domu v opazovanem obdobju), 
ki je bilo za dojenčke 38 mesecev, za otroke pa 
48 mesecev. 

 



 

 
 

 

• Zaščitni titer protiteles: ELISA>0.5 IE/ml. 

• Zaščita pred klinično izraženo malarijo po treh 
odmerkih pri otrocih: 55.8%, 31.3% pri 
dojenčkih. Zaščita hitro pade, zato booster, ki 
dvigne nivo zaščitnih Ab proti sporozoitom. 

 

Po končanem cepljenju s štirimi odmerki  

• Učinkovitost cepiva pri otrocih: 39% (follow up 4 
leta), 27% pri dojenčkih: follow up 3 leta.   

 

• Ostaja nerazrešeno vprašanje trajanja zaščite, a 
umrljivost zaradi malarije ja najvišja pri otrocih 
<2 let. 
 

 

 



 

 

 

 

• Neželeni učinki: poživitveni odmerek bolj 
reaktogen, lokalne in sistemske reakcije (7 dni 
po cepljenju).  

• TT>39°C pri 5.3% otrok in 1.5% dojenčkov.  

Generalizirani krči  

• 2.5/1000 odmerkov v skupini otrok, ki so prejeli 4 
odmerke v primerjavi z 0.4/1000 v kontrolni 
skupini. 

• Dojenčki: 2.2/1000 odmerkov v skupini s štirimi 
odmerki, 0.5/1000 odmerkov v kontrolni skupini.  

 

• Incidenca težkih neželenih dogodkov: 
meningitisi različnih etiologij, pomembna bo 
farmokovigilanca. 

 
 



• EMA: 24. julija 2015 podala pozitivno mnenje 
glede uporabe cepiva RTS,S/AS01 (Mosquirix). 

 

• RTS,S/AS01 prvo licencirano cepivo proti 
malariji za otroke od 6 tednov do 17 mesecev 
starosti.  

 

• SZO: dve ekspertni skupini pripravljata 
priporočila za implementacijo (verjetno do 
uporabe pred 2017 ne bo prišlo).  

 


