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Το ανοσοποιητικό σύστημα



Διαδικασία δημιουργίας 
ανοσίας σε αντιγόνα εμβολίων

• Υπάρχουν δύο τύποι αποκρίσεων στα αντιγόνα 
των εμβολίων:

✓ εξαρτώμενες από τα Τ-λεμφοκύτταρα
✓ ανεξάρτητες από τα Τ-λεμφοκύτταρα
• Τα πρωτεϊνικά αντιγόνα θα ενεργοποιήσουν 

τόσο τα Β όσο και τα Τ λεμφοκύτταρα. Αυτό 
ονομάζεται απόκριση εξαρτώμενη από το Τ-
λεμφοκύτταρο

• Η ανεξάρτητη από τα Τ- λεμφοκύτταρα 
απόκριση δεν απαιτεί τη διαμεσολάβηση των –
Τ-κυττάρων. Τα πολυσακχαριδικά αντιγόνα 
ενεργοποιούν αυτή την αντίδραση







Aνεξάρτητη από το Τ-κύτταρο αντίδραση 
στα αντιγόνα εμβολίου

• Η απόκριση αυτή προκαλείται από 
πολυσακχαριδικά (PS) αντιγόνα εμβολίου

• Τα PS αντιγόνα διεγείρουν τα Β κύτταρα 
να διαφοροποιηθούν σε πλασματοκύτταρα 
που παράγουν αντισώματα ειδικά για το 
αντιγόνο, τα οποία όμως είναι βραχύβια.

• Δεν δημιουργείται ανοσιακή μνήμη



Παράγοντες που επηρεάζουν το 
Πρόγραμμα Εμβολιασμών

Η ανοσολογία των εμβολιασμών

✓Επάρκεια ανοσοποιητικού

✓Μητρικά αντισώματα

✓ Βαθμός ανοσοαπόκρισης

✓Ανοσιακή μνήμη



Παράγοντες που επηρεάζουν το 
Πρόγραμμα Εμβολιασμών

Eπιδημιολογικά δεδομένα

• Η πρώτη δόση του εμβολίου πρέπει, ιδανικά, 
να προηγείται της πρώτης και πλέον 
ευαίσθητης ηλικίας συνήθους νόσησης

• Η υψηλή συχνότητα εμφάνισης και ο μεγάλος 
επιπολασμός ενός λοιμώδους νοσήματος, 
επιβάλλει την όσο το δυνατόν πρωιμότερη
ανοσοποίηση

• Η εξάλειψη ενός λοιμώδους νοσήματος μπορεί 
να οδηγήσει στην κατάργηση της χρήσης ενός 
εμβολίου (δαμαλισμός δεν γίνεται από το 1980, 
καθώς χάρη σε αυτόν η ευλογιά δεν υφίσταται 
πλέον σε κανένα σημείο του πλανήτη)



Η λογική του 
Προγράμματος Εμβολιασμών - DTP(a)

Ηλικία στην 1η δόση DTPa & 
σχήμα 2-4-6

• Ένα ελάχιστο διάστημα 3 εβδομάδων 
μεταξύ των βασικών δόσεων αποτρέπει 
την παρεμβολή της προηγούμενης δόσης 
στην επαρκή απόκριση στην επόμενη 
δόση

• Τα εμβόλια γίνονται με μεσοδιαστήματα 
4 έως 8 εβδομάδων, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι ανταγωνιστικές 
ανοσολογικές αντιδράσεις



Σύγκριση σχήματος εμβολιασμού 
με DTPa σε διάφορες χώρες

• ΗΠΑ- Ελλάδα→2 μήνες (8 εβδομάδες), 4 μήνες 
(16 εβδομάδες), 6 μήνες (24 εβδομάδες)

• Ηνωμένο Βασίλειο→ 2 μήνες (8 εβδομάδες), 3 
μήνες (12 εβδομάδες), 4 μήνες (16 εβδομάδες)

• Ιταλία→ 3 μήνες (12 εβδομάδες), 5-6 μήνες (20-
24 εβδομάδες)

• Π.Ο.Υ. (WHO)→ Έναρξη στις 6 εβδομάδες, 
ελάχιστο διάστημα 4 εβδομάδων μεταξύ των 
δόσεων, 3 δόσεις συνολικά για βασικό 
εμβολιασμό (σχήμα 6-10-14 εβδ: ικανοποιητικό)



Η λογική του 
Προγράμματος Εμβολιασμών - DTP(a)

Χρόνος διενέργειας 1ης αναμνηστικής δόσης

• Αναγκαίο ελάχιστο μεσοδιάστημα 6 μηνών μεταξύ της 
τελευταίας βασικής και της πρώτης αναμνηστικής 
δόσης, για ανάπτυξη εξαιρετικά ειδικών Β κυττάρων 
μνήμης

• Όλα τα προγράμματα συνιστούν, η χορήγηση της 1ης 
αναμνηστικής δόσης να γίνεται τουλάχιστον 6 μήνες 
μετά την τελευταία βασική δόση και μάλιστα, όσο 
μεγαλύτερο το μεσοδιάστημα, τόσο μεγαλύτερη η 
διάρκεια της μνήμης



Tdap ενηλίκου τύπου:
Ελάχιστη ηλικία 10 ετών 

• 1 δόση: 11 – 12 ετών

• Έγκυοι: 1 δόση σε κάθε εγκυμοσύνη στις 
27 – 36 εβδομάδες κύησης, άσχετα με το 
πότε έγινε η τελευταία δόση Td ή Tdap

• Ανά 10ετία: 1 δόση Td



Η λογική του 
Προγράμματος Εμβολιασμών- MMR/V

• Αυτά τα εμβόλια χορηγούνται μόνο μετά την 
ηλικία των 6 μηνών, προκειμένου να 
αποφευχθεί η εξουδετέρωση από τα μητρικά 
αντισώματα

• 95% των παιδιών αναπτύσσει προστατευτικά 
αντισώματα κατά της ιλαράς, αν εμβολιαστεί 
μετά τον 12ο μήνα

• Χορηγείται και 2η δόση για την προστασία 
της μειοψηφίας (~ 5%) που δεν αναπτύσσει 
προστατευτικά αντισώματα με την 1η δόση



Εμβολιασμοί με  PCV13 και PPSV23

• Κανόνας: Πάντα χορηγείται πρώτο το PCV13!

• Παιδιά 6 – 18 ετών με υποκείμενο νόσημα που 
επιβάλει την προστασία από 
πνευμονιοκοκκική λοίμωξη (ασπληνία, 
διαρροή ΕΝΥ, ανοσοκαταστολή κ.ά)
– Πριν ανεμβολίαστο: 1 δόση PCV13 τώρα και 1 

δόση PPSV23 μετά 8 εβδομάδες

– Είχε λάβει PCV13 : 1 δόση PPSSV23 ≥ 8 εβδομάδες 
από τελευταία δόση PCV13

– Είχε χορηγηθεί PPSSV23 μόνο: 1 δόση PCV13 ≥ 8 
εβδομάδες μετά



Εμβόλια Μηνιγγίτιδας
ACWY-CREAM (Menveo) ή TT (Nimenrix)

Ελάχιστη ηλικία: 6 μήνες

• ΗΠΑ      → 1η δόση: 11-12 ετών

2η δόση: 16 ετών

• Ελλάδα → 1η δόση: 12 μηνών

2η δόση: 11-12 ετών



MenB-4C- MenΒ-FHbp:
Συστάσεις ΗΠΑ

• Νέοι χωρίς πρόβλημα, 16 – 23 ετών→ 2 
δόσεις:

✓ Bexsero : 0, ≥1μήνα

✓ Trumenba: 0, 6 μήνες

Αν το Trumenba χορηγήθηκε πριν τους 6 
μήνες, χορηγείται και 3η δόση  μετά από 
4 μήνες



Εμβόλιο ηπατίτιδας Α: Ελάχιστη ηλικία 
12 μηνών

• 1η δόση: 12 – 23 μηνών

• 2η δόση: 6 – 18 μήνες μετά την 1η

Catch–up

Σε όλες τις ηλικίες με μεσοδιάστημα 6 
μηνών



Ηπατίτιδα Β, Ελάχιστη ηλικία 
εμβολιασμού: Γέννηση

• Εμβολιασμός όλων των νεογεννήτων εντός 24 
ωρών από γέννηση

• Βρέφη μητέρων HBsAg θετικών: Εμβολιασμός + 
HBIG εντός 12 ωρών από γέννηση
– Έλεγχος HBsAg και αντι-HBs αντισωμάτων σε ηλικία 

9 – 12 μηνών 

• Βρέφη μητέρων αγνώστου HBsAg: Εμβολιασμός 
εντός 12 ωρών άσχετα με βάρος γέννησης. Στα 
<2000 g βρέφη χορήγηση και HBIG
– Έλεγχος μητέρας κι αν HBsAg θετικό → Χορήγηση 

HBIG αμέσως και στα >2000 g (πριν περάσουν 7 
ημέρες) 



Δόσεις εμβολίου ηπατίτιδας Β 
μετά 1η δόση

• 2η δόση 1-2 μήνες μετά την 1η. Μονοδύναμο HepB
εμβόλιο πρέπει να χορηγείται πριν την ηλικία των 6 
εβδομάδων

• Βρέφος που δεν εμβολιάσθηκε κατά τη γέννηση, θα 
εμβολιαστεί με τα πολυδύναμα εμβόλια (3 δόσεις)

• Η 2η δόση απέχει 1-2 μήνες από 1η (ελάχιστο 4 
εβδομάδες)

• Η 3η δόση τουλάχιστον 8 εβδομάδες από 2η και 
τουλάχιστον 16 εβδομάδες από 1η

• Η 3η ή 4η τελική δόση δεν χορηγείται πριν τις 24 
εβδομάδες ζωής

• 4η δόση χορηγείται όταν οι μετά το μαιευτήριο δόσεις 
ήταν με πολυδύναμο εμβόλιο 



Catch-up ηπατίτιδας Β

• Ανεμβολίαστοι οφείλουν να 
υποβληθούν σε εμβολιασμό, 3 δόσεις

• Παιδιά 11 με 15 ετών μπορούν να 
ακολουθήσουν σχήμα 2 δόσεων με 
εμβόλιο ενηλίκου τύπου και 
μεσοδιάστημα 4 μηνών

• Όσοι έχουν εμβολιαστεί ανεπαρκώς, 
ολοκληρώνουν τον εμβολιασμό



Εμβόλιο HPV: Ελάχιστη ηλικία 9 έτη

• 2 δόσεις : 0, 6-12 μήνες ΗΠΑ : 11 – 12 ετών

Ελλάδα: 11 – 15 ετών

• Μετά τα 15 έτη γίνονται 3 δόσεις: 0, 1-2, 6 μήνες

• Δόση που έγινε πριν την ώρα της δεν μετράει και 
επαναλαμβάνεται όταν πρέπει

• Σεξουαλική επίθεση ή βιασμός: 1η δόση 9 έτη

• Σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα: 3 δόσεις άσχετα με 
ηλικία έναρξης

• Επί εγκυμοσύνης αναβάλλεται, αλλά μετά 
συνεχίζεται. 

• Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυμοσύνης κατά τον 
εμβολιασμό 



HPV

ΗΠΑ 

• Κορίτσια: Σύσταση εμβολιασμού έως το 
26o έτος (CDC 2018: γυναίκες ≤ 45 ετών)

• Αγόρια: Σύσταση εμβολιασμού έως το 
21o έτος



Η λογική του 
Προγράμματος Εμβολιασμών

Εμβόλια κατά τη γέννηση

• Σε παιδιά με βάρος γέννησης > 2000 g, μια 
δόση Hep B κατά τη γέννηση με επακόλουθες 
δόσεις σε 1-2 και 6-12 μήνες → εξαιρετική 
ανοσιακή απόκριση.

• Το από του στόματος εμβόλιο για την 
πολιομυελίτιδα (OPV-Sabin) είναι ασφαλές και 
παρέχει την πιο πρώιμη προστασία στα βρέφη. 
Μικρή πιθανότητα για πρόκληση VAPP

• Το εμβόλιο BCG προστατεύει τα παιδιά από 
την κεγχροειδή φυματίωση και τη φυματιώδη 
μηνιγγίτιδα κατά τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής



Ταυτόχρονη χορήγηση εμβολίων

• Η αποτελεσματικότητα των περισσότερων
εμβολίων είναι εξίσου καλή και η χορήγησή
τους απολύτως ασφαλής, είτε αυτά
χορηγούνται ταυτόχρονα , είτε το καθένα
χωριστά

• Η ταυτόχρονη χορήγηση μπορεί να γίνει
είτε με σκεύασμα το οποίο περιέχει δύο ή
περισσότερα εμβόλια σε συνδυασμό (πχ.
MMR), είτε με την ταυτόχρονη χορήγηση
εμβολίων τα οποία ενίενται με διαφορετική
σύριγγα και σε διαφορετική θέση



Η λογική του 
Προγράμματος Εμβολιασμών

Καθυστέρηση /παράλειψη εμβολιασμών

Catch-up εμβολιασμοί

• Η δημιουργία ανοσιακής μνήμης επιτρέπει τη 
συνέχιση του ανοσοποιητικού προγράμματος σε 
ασθενείς με καθυστερημένη ανοσοποίηση και δεν 
απαιτείται ο εξ αρχής εμβολιασμός τους

• Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται μεσοδιάστημα 
τουλάχιστον 4 εβδομάδων μεταξύ των catch-up 
δόσεων

• Υπάρχει πρόγραμμα εμβολιασμού για παιδιά κάθε 
ηλικίας που ουδέποτε εμβολιάστηκαν, στα οποία 
ισχύουν παρόμοιοι κανόνες, όσον αφορά στον 
ελάχιστο αριθμό δόσεων και τα μεσοδιαστήματα



Εξαιρέσεις και καθυστερήσεις εμβολίων

• Η παράλειψη δόσεων εμβολίων αυξάνει τον κίνδυνο 
νόσησης από δυνητικά σοβαρά λοιμώδη νοσήματα τα 
οποία μπορούν να προληφθούν με τον έγκαιρο 
εμβολιασμό  (ιλαρά, κοκκύτης)

• Σύμφωνα με την AAP, ΔΕΝ υπάρχουν «εναλλακτικά» 
προγράμματα ανοσοποίησης.  Η καθυστέρηση 
διενέργειας των εμβολίων εκθέτει το παιδί σε κίνδυνο 
νόσησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ δεν 
καθιστά ασφαλέστερο τον εμβολιασμό1

• Είναι όχι μόνο προτιμότερο, αλλά και επιβεβλημένο να 
τηρούνται τα συνιστώμενα χρονοδιαγράμματα και να 
αποθαρρύνονται διάφορα μη έγκυρα «εναλλακτικά» 
σχήματα εμβολιασμών

(1)AAP. American Academy of Pediatrics reiterates safety and importance of vaccines. 
Available at: https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-
room/pages/American-Academy-of-Pediatrics-Reiterates-Safety-and-Importance-of-
Vaccines.aspx. Published September 17, 2015. Accessed November 24, 2017



Μικρότερη ηλικία έναρξης χορήγησης εμβολίων

ΕΜΒΟΛΙΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

Ηπατίτιδας Β Γέννηση

DTaP-IPV 6 εβδομάδων

Hib 6 εβδομάδων

13 δύναμο πνευμονιοκόκκου 6 εβδομάδων

Μηνιγγιτιδοκόκκου C 6 εβδομάδων

MMR / Var 12 μηνών

Ηπατίτιδας Α 12 μηνών

Ιού Rota 6 εβδομάδων

MCV4 2 μηνών

HPV 9 ετών

Γρίπης TIV: 6 μηνών, LAIV: 2 ετών



Μεσοδιαστήματα χορήγησης 
εμβολίων- Ι

• Εάν εμβόλια τα οποία περιέχουν ζωντανούς
εξασθενημένους μικροοργανισμούς δεν
χορηγηθούν ταυτόχρονα, πρέπει να
μεσολαβήσει μεταξύ τους διάστημα ιδανικά
2 μηνών και πάντως όχι μικρότερο των 4
εβδομάδων

• Η διενέργεια του εμβολίου έως και 4 ημέρες
πριν από την ολοκλήρωση του μικρότερου
κάθε φορά μεσοδιαστήματος δεν ακυρώνει
την ισχύ του εμβολιασμού. Κάθε περαιτέρω
παραβίαση του μικρότερου αποδεκτού
μεσοδιαστήματος συνεπάγεται την
ακύρωση και την αναγκαιότητα
επανάληψης του συγκεκριμένου εμβολίου



Μεσοδιαστήματα χορήγησης εμβολίων- ΙΙ

ΕΜΒΟΛΙΟ ΔΟΣΗ 1→2 ΔΟΣΗ 2→3 ΔΟΣΗ 3→4

Ηπατίτιδας Β 4 εβδομάδες 8 εβδομάδες

Ιού Rota 4 εβδομάδες 4 εβδομάδες

DTaP 4 εβδομάδες 4 εβδομάδες 6 μήνες

IPV 4 εβδομάδες 4 εβδομάδες 4 εβδομάδες

Hib 4 ή 8 εβδομάδες 4 ή 8 εβδομάδες 8 εβδομάδες

Πνευμονιοκόκκου 4 ή 8 εβδομάδες 4 ή 8 εβδομάδες 8 εβδομάδες

MMR 4 εβδομάδες

Ανεμευλογιάς 4 εβδομ.-3 μήνες

Ηπατίτιδας Α 6 μήνες

HPV 2 μήνες 4 μήνες

Γρίπης 4 εβδομάδες



Συνιστώμενο ελάχιστο μεσοδιάστημα 
μεταξύ εμβολίων και ανοσοσφαιρινών

Σειρά χορήγησης Ελάχιστο 

μεσοδιάστημα

Ανοσοσφαιρίνη Νεκρός μικροοργανισμός ή 

ανατοξίνη

Οποιοδήποτε

Ανοσοσφαιρίνη Ζωντανός μικροοργανισμός

3-11 μήνες (ανάλογα με τη 

δόση της ανοσοσφαιρίνης)

Νεκρός μικροοργανισμός

ή  ανατοξίνη

Ανοσοσφαιρίνη Οποιοδήποτε

Ζωντανός 

μικροοργανισμός

Ανοσοσφαιρίνη 2 εβδομάδες



Προτεινόμενα μεσοδιαστήματα μεταξύ 
χορήγησης γ-σφαιρίνης και εμβολίων έναντι 

ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς & ανεμευλογιάς
(MMR-V) -Ι

Ένδειξη Οδός Δοσολογία Μεσοδιάστημα

(μήνες)

Τέτανος ΙΜ 250 U 3

Ηπατίτιδα Α 

(προφύλαξη, IG)

IM    0,02-0,06 ml/kg 3

Ηπατίτιδα Β

(προφύλαξη,HBIG)

IM 0,06 ml/kg 3

Λύσσα 

(προφύλαξη, RIG)

IM 20 IU/kg 4

Ιλαρά 

(προφύλαξη, IG)

IM 0,25 ml/kg 5



Προτεινόμενα μεσοδιαστήματα μεταξύ 
χορήγησης γ-σφαιρίνης και MMR-V (II)

Ένδειξη Οδός Δοσολογία Μεσοδιάστημα

(μήνες)

Ανεμευλογιά (προφύλαξη,

VZIG)

IM 125 U/10 kg 5

Προφύλαξη από RSV

(palivizumab-Synagis)

IM       15 mg/kg 0

CMV IG IV 3 mL/kg 

(150 mg IgG/kg)

6

Υποκατάσταση/ θεραπεία

ανοσοανεπαρκειών

IV 300-400 mg/kg 8

ITP IV 400 mg/kg 8

ITP IV 1 g/kg 10

ITP ή νόσος Kawasaki IV   2 g/kg 11



Προτεινόμενα μεσοδιαστήματα μεταξύ μετάγγισης 
αίματος / πλάσματος και εμβολίων έναντι 

ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς & ανεμευλογιάς

Μετάγγιση

αίματος

Οδός Δοσολογία Μεσοδιάστημα                             

(μήνες)

Πλυμένα 

ερυθρά

IV 10 ml/kg 0

Συμπυκνωμένα

ερυθρά

IV 10 ml/kg 5

Ολικό αίμα IV 10 ml/kg 6

Πλάσμα IV 10 ml/kg 7

Αιμοπετάλια IV 10 ml/kg 7



Προωρότητα και εμβολιασμοί

Τα πρόωρα , συμπεριλαμβανομένων
και όσων έχουν μικρό βάρος
γέννησης, πρέπει να εμβολιάζονται
όπως και τα υπόλοιπα βρέφη, τόσο
όσον αφορά στην ημερομηνία
έναρξης και το χρονοδιάγραμμα
των εμβολιασμών, όσο και ως προς
τη χορηγούμενη δόση.



Εμβόλια και κύηση
Ασφαλή Αμφίβολης 

ασφάλειας

Διφθερίτιδας-
τετάνου-κοκκύτη

(συνιστάται)

Ιλαράς, παρωτίτιδας, 
ερυθράς

Ανεμευλογιάς

Πολιομυελίτιδας 
(αδρανοποιημένοι ιοί)

Πολιομυελίτιδας 
(εξασθενημένοι ιοί)

Γρίπης (συνιστάται) HPV

Ηπατίτιδας Α και Β Μηνιγγιτιδοκόκκου



Εμβόλια και μητρικός θηλασμός

Ελεύθερος ο εμβολιασμός μητέρας και
βρέφους χωρίς περιορισμούς επειδή

❖Ιοί των εμβολίων ΔΕΝ προκαλούν
νόσηση στο βρέφος

❖IgA αντισώματα ΔΕΝ παρεμβαίνουν
στη διαδικασία της ορομετατροπής



Εμβολιασμός αλλεργικού παιδιού

• Αποφυγή εμβολιασμού στην οξεία φάση
αλλεργίας

• Προσοχή στο περιεχόμενο αντιβιοτικό του
εμβολίου

• Αναζήτηση πιθανής συστηματικής αλλεργίας
στο αυγό:

✓Έως πρόσφατα θεωρείτο αντένδειξη για MMR
και αντιγριπικό.

✓ΣΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕ
MMR ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ
ΒΕΒΑΙΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΑΥΓΟ.



Νοσήματα κεντρικού νευρικού 
συστήματος και εμβολιασμοί

Σε παιδιά με

➢οικογενειακό ιστορικό επιληψίας ή / και

➢ατομικό ιστορικό σπασμών ή άλλης μη
εξελισσόμενης νευρολογικής νόσου

Δ Ε Ν

αντενδείκνυται ο εμβολιασμός έναντι
του κοκκύτη ή της ιλαράς



Εμβολιασμός παιδιών με 
ανοσολογική ανεπάρκεια-Ι

Αντενδείκνυται ο εμβολιασμός των
ανοσοκατεσταλμένων ατόμων με
εμβόλια τα οποία περιέχουν ζωντανούς
εξασθενημένους μικροοργανισμούς
(MMR-V, BCG, Rota), παρότι σε αρκετούς
από αυτούς η χορήγησή τους είναι
σχετικά ασφαλής και το όφελος από την
ανοσοποίηση, ιδιαίτερα έναντι της ιλαράς
και της ανεμευλογιάς, μεγαλύτερο από
τους κινδύνους επιπλοκών που
διατρέχουν με τον εμβολιασμό.



Εμβολιασμός παιδιών με 
ανοσολογική ανεπάρκεια-ΙΙ

• Διαταραχές των Β λεμφοκυττάρων/
συμπληρώματος / φαγοκυττάρωσης→

✓ Ασφαλής χορήγηση MMR-V

• Διαταραχές των Τ-λεμφοκυττάρων→

✓ Πλήρης αντένδειξη για MMR-V και όλα
εν γένει τα εμβόλια με ζωντανούς
εξασθενημένους μικροοργανισμούς

✓ Τα υπόλοιπα εμβόλια δύνανται να χορηγηθούν με
ασφάλεια, η δράση τους όμως εξαρτάται από τη
βαρύτητα της υποκείμενης ανοσοανεπάρκειας



Εμβολιασμός παιδιών με 
ανοσολογική ανεπάρκεια-ΙΙΙ

• Λευχαιμία σε ύφεση και εκτός θεραπείας για 3
μήνες→MMR

• Λέμφωμα Hodgkin → Συνιστώνται PCV-13 και Hib,
κατά προτίμηση 10-14 ημέρες πριν την έναρξη ή 3
μήνες μετά από τη λήξη της θεραπείας

• Μεταμόσχευση μυελού των οστών→
✓ MMR-V, PCV-13 & γρίπη→ Μετά παρέλευση 2 ετών

από τη μεταμόσχευση
✓ Εμβολιασμός κατά της πολιομυελίτιδας με IPV
• Ασπληνία (ανατομική / λειτουργική)
→Επιβάλλονται:

✓ Εμβολιασμός έναντι πνευμονιοκόκκου (PCV-13 < 2
ετών + PPV > 2 ετών), μηνιγγιτιδοκόκκου (MCV 4,
δύο δόσεις) και Hib

✓ Χημειοπροφύλαξη έναντι πνευμονιοκόκκου



Εμβολιασμός παιδιών που λαμβάνουν 
κορτικοστερινοειδή με εμβόλια που περιέχουν 

ζωντανούς εξασθενημένους μικροοργανισμούς

• ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

➢ Πρεδνιζόνη ≤ 2 mg / kg ΒΣ / 24ωρο (ολική ημερήσια
δόση ≤ 20 mg σε παιδιά με βάρος >10 kg) διάρκειας
≤ 2 εβδομάδων

➢ Παρήμερη θεραπεία για διάστημα > 2 εβδομάδων
➢ Συνήθης τοπική θεραπεία (εισπνοές, δερματικές

επαλείψεις, ενδοαρθρικές εγχύσεις)

• ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

➢ Πρεδνιζόνη > 2 mg / kg ΒΣ / 24ωρο (ολική ημερήσια
δόση > 20 mg)

➢ Τοπική θεραπεία με μεγάλες δόσεις (πχ. βουδεσονίδη
>800 μg / 24ωρο )



Αντενδείξεις εμβολιασμών
❑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ :
• Συστηματική αλλεργική αντίδραση (αναφυλαξία) σε προηγούμενη

δόση ή συστατικό του εμβολίου
• Νόσος (λοίμωξη ή άλλη) μέτριας ή μεγάλης βαρύτητας
❑ DTaP / DTP :
• Εγκεφαλοπάθεια εντός 7 ημερών
• Θ>40,5ΟC ή Shock εντός 48 ωρών
• Σπασμοί εντός 3 ημερών
• Επίμονο κλάμα διάρκειας >3 ωρών εντός 48 ωρών
❑ MMR-V:
• Ανοσοκαταστολή
• Κύηση
• γ- σφαιρίνη τους τελευταίους 3-11 μήνες
• Για το MMR σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση στο αυγό
• Για το V (ανεμευλογιάς) λήψη ασπιρίνης (σ. Reye)
❑ ΓΡΙΠΗΣ:
• Σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση στο αυγό
• Η κύηση δεν αποτελεί αντένδειξη, αντιθέτως επιβάλλεται ο

εμβολιασμός της εγκύου



Καταστάσεις που ΔΕΝ αποτελούν 
αντενδείξεις εμβολιασμού

• Ήπια νόσος, χαμηλός/μέτριος πυρετός ή / και ήπια διάρροια
• Χορήγηση αντιβιοτικών
• Πρόσφατη έκθεση σε λοιμώδες νόσημα
• Τοπική αντίδραση σε προηγούμενη δόση του εμβολίου
• Πυρετός <40,5οC μετά από προηγούμενη δόση του εμβολίου
• Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό ατοπίας
• Προωρότητα
• Θηλασμός
• Κύηση μητέρας εμβολιαζομένου
• Οικογενειακό ιστορικό επιληψίας (εμβόλια κατά κοκκύτη ή

ιλαράς)
• Ανοσοκαταστολή σε άτομο οικογενειακού περιβάλλοντος
• Οικογενειακό ιστορικό SIDS
• Δυστροφία

















Συμπεράσματα-1
• Κύριος στόχος των εμβολίων: Η παροχή 

προστασίας από ασθένειες που μπορούν να 
προληφθούν, παρέχοντας αποτελεσματική 
βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανοσία 

• 2 τύποι αποκρίσεων στα αντιγόνα των 
εμβολίων: εξαρτώμενες και ανεξάρτητες από 
το Τ-κύτταρο. 

• Η εξαρτώμενη από το Τ-κύτταρο απόκριση 
είναι κρίσιμη για τη δημιουργία 
αποτελεσματικής ανοσολογικής μνήμης

• Η ανεξάρτητη από το Τ-κύτταρο απόκριση 
ενεργοποιείται από τα πολυσακχαριδικά
εμβόλια, τα οποία παράγουν αντισώματα 
ειδικά για το συγκεκριμένο αντιγόνο, τα 
οποία όμως είναι βραχύβια και δεν υπάρχει 
ανοσολογική  μνήμη



Συμπεράσματα-2
• Τα περισσότερα εμβόλια αναπτύσσονται με στόχο την 

ενεργοποίηση μιας εξαρτώμενης από το Τ- κύτταρο απάντησης
• Ο τύπος του αντιγόνου του εμβολίου είναι κρίσιμος για τον 

προσδιορισμό του εάν η παραγόμενη απόκριση θα είναι ή όχι 
εξαρτώμενη από το Τ-κύτταρο. Τα ζωντανά εμβόλια, τα 
συζευγμένα πολυσακχαριδικά και τα πρωτεΐνικά δημιουργούν 
όλα  εξαρτώμενη από το Τ-κύτταρο απόκριση.

• Η ανοσολογική απόκριση και η μνήμη είναι καλύτερα με την 
έναρξη  χορήγησης των εμβολίων μετά την ηλικία των 2 
μηνών. 

• Ο εμβολιασμός μπορεί να ξεκινήσει σε ηλικία 6 εβδομάδων, 
εάν ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου είναι υψηλός, υπό τον όρο 
ότι όλες οι κύριες δόσεις και οι αναμνηστικές θα χορηγηθούν 
κατάλληλα στη συνέχεια. 

• Η δημιουργία ανοσολογικής μνήμης μας επιτρέπει να 
συνεχίσουμε το πρόγραμμα εμβολιασμού ενός παιδιού που 
καθυστέρησε τη δόση του, από το σημείο που σταμάτησε και 
όχι να το εμβολιάσουμε εκ του μηδενός.

• Η παράλειψη εμβολίων αυξάνει τον κίνδυνο νόσησης από 
ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με τα εμβόλια. 




