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Η εφαρμογή της ενεργητικής α
νοσοποίησης έχει προσφέρει 
μέγιστες υπηρεσίες στην αν

θρωπότητα, συμβάλλοντας σημαντικά 
στην εξαφάνιση λοιμωδών νόσων 
που απoτέλεσαν στην κυριολεξία 
μάστιγα του ανθρωπίνου γένους ή 
μαζικούς φονείς του ανθρώπου.

Σημαντικός τομέας, διαρκώς εξελισ-
σόμενος, είναι αυτός των εμβολίων, τα 
οποία αποτελούν την κυριότερη έκφρα-
ση της προληπτικής Ιατρικής παγκοσμίως 
και αφορούν στα υγιή, αλλά και στα παι-
διά με κάποια ειδικά ιατρικά προβλήμα-
τα. Τα νοσήματα που χρήζουν ιδιαίτερης 
πολιτικής εμβολιασμού είναι: η προω-
ρότητα, τα αλλεργικά νοσήματα, αιμα-
τολογικά νοσήματα, η μακροχρόνια λή-
ψη στεροειδών, οι κακοήθειες, ποικίλες 
ανοσοανεπάρκειες και η χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια.

Ο κίνδυνος προσβολής ενός ανοσοκα-
τεσταλμένου ασθενούς καθορίζεται με-
μονωμένα ή συνδυασμένα από δυο συ-
νιστώσες: α) την έκθεση του ατόμου στο 
λοιμογόνο παράγοντα και β) τη φάση ανο-

σοκαταστολής. Έτσι, όσον αφορά στα παι-
διά με ανοσοκαταστολή που πρόκειται να 
εμβολιασθούν, η γνώση των παθογενετι-
κών μηχανισμών στους οποίους οφείλε-
ται η ανοσοανεπάρκεια, αλλά και η εκτί-
μηση από τα οφέλη του εμβολιασμού σε 
σχέση με τυχόν παρενέργειές του, παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην επιλογή πλάνου για 
τη χορήγηση του1.

Πρόωρα νεογνά
Είναι γνωστό ότι τα πρόωρα νεογνά, 

λόγω μεγάλης ανωριμότητας του ανοσο-
ποιητικού συστήματος και μειωμένης δια-
πλακουντιακής μεταφοράς αντισωμάτων, 
εμφανίζουν ανοσολογική ανεπάρκεια με 
αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα 
και ευάλωτα στους πάσης φύσεως λοι-
μογόνους παράγοντες. Όπως έχει αποδει-
χθεί, τα πρόωρα με ηλικία ενδομήτριας 
ζωής 32 έως 36 εβδομάδες εμφανίζουν 
μικρότερη ανταπόκριση από τα τελειόμη-
να στην πρώτη δόση του εμβολίου κατά 
της διφθερίτιδας, τετάνου, κοκίτη (ακυττα-
ρικό), αλλά μετά την τρίτη δόση το επίπε-
δο των αντισωμάτων τους είναι ανάλογο 

με αυτό των τελειόμηνων. Το ίδιο ισχύει 
και όσον αφορά στο εμβόλιο ενάντια στον 
αιμόφιλο της γρίπης τύπου Β. Βασιζόμε-
νοι στα παραπάνω, ορίζεται σαν σκοπός 
μας η έναρξη των εμβολίων σε πλήρεις 
δόσεις στα πρόωρα νεογνά στην ίδια ηλι-
κία με αυτή των τελειόμηνων, ανεξαρτή-
τως της ηλικίας κύησης. Μόνη εξαίρεση 
αποτελεί το εμβόλιο κατά της φυματίω-
σης, το οποίο δε γίνεται σε ηλικίες κάτω 
των 3 μηνών αφενός λόγω μειωμένης 
παραγωγής της ιντερφερόνης-γ και της 
ανεπαρκούς ανταπόκρισης των μακρο-
φάγων σε αυτήν, αλλά και λόγω της εμ-
φάνισης σημαντικών παρενεργειών (π.χ. 
λεμφαδενίτις)2.

Τα πρόωρα νεογέννητα με ηλικία κύ-
ησης μικρότερη των 32 εβδομάδων και 
ειδικότερα αυτά που πάσχουν από βρόγ-
χο-πνευμονική δυσπλασία παρουσιάζουν 
ιδιαιτέρως αυξημένο κίνδυνο νόσησης από 
τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (R.S.V.) 
με αποτέλεσμα να χρήζουν κάλυψης με 
το μονοκλωνικό αντίσωμα ενάντια στον 
R.S.V. (Palivisumab), με συνήθη χρόνο 
έναρξης τα τέλη Οκτώβρη, καθώς και σε 

Προβληματισμοί πάνω στους εμβολιασμούς 
σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς
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Περίληψη: Η εξέλιξη στην Ιατρική και τις επιστήμες συνεπάγεται τη βελτίωση ενός πολύ 
σημαντικού τομέα, εκείνου των εμβολίων, της βασικότερης έκφρασης προληπτικής Ιατρικής 
παγκοσμίως. Οι προβληματισμοί γεννιούνται όσον αφορά στα παιδιά με ειδικά ιατρικά 
προβλήματα όπως ανοσοανεπάρκειες, κακοήθειες, προωρότητα, αλλεργικά νοσήματα, 
αιματολογικά προβλήματα, νεφρική νόσο. Στην κατηγορία αυτή, οι ασθενείς δυνητικά μπορεί να 
παρουσιάζουν παρενέργειες από τους εμβολιασμούς, ενώ παράλληλα είναι και ευπρόσβλητοι στις 
λοιμώξεις από μικρόβια και ιούς. Έτσι, όσον αφορά στα παιδιά σε ανοσοκαταστολή, σημαντική 
είναι η γνώση σε βάθος του προβλήματός τους, αλλά πρωτίστως η εκτίμηση των ωφελειών από 
την εφαρμογή των εμβολίων.
Στο άρθρο αυτό παραθέτουμε τα προγράμματα εμβολιασμών στις «ειδικές» αυτές κατηγορίες 
παιδιατρικών ασθενών με βάση τα νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα.
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6 μηνιαίες δόσεις. Ο εμβολιασμός έναντι 
του RSV μειώνει εντυπωσιακά τον κίνδυνο 
εμφάνισης βρογχιολίτιδας βαριάς μορφής, 
η οποία αποτελεί και την πιο συχνή αιτία 
εισαγωγής και μακρόχρονης παραμονής 
στο νοσοκομείο στα παιδιά αυτά σε πο-
σοστό 13%3. Όσον αφορά στη χορήγη-
ση του εμβολίου έναντι της ηπατίτιδας Β, 
το 1999 η Αμερικανική Παιδιατρική Εται-
ρία εξέδωσε οδηγία για την έναρξη του 
παραπάνω εμβολίου σε βρέφη οροαρ-
νητικών μητέρων μετά τους 6 μήνες ζω-
ής, επειδή τα τότε διαθέσιμα σκευάσμα-
τα περιείχαν θιομερσάλη, η οποία είναι 
γνωστή για τη βακτηριοκτόνο δράση της. 
Η θιομερσάλη είναι ένωση που εμπερι-
έχει υδράργυρο και σε αυξημένη δόση 
ασκεί τοξική δράση στο κεντρικό νευρι-

κό σύστημα, τους νεφρούς και το ανοσο-
λογικό σύστημα. Από τα μέσα του 2000, 
όμως, στις ΗΠΑ και τα δύο σκευάσματα 
των εμβολίων της ηπατίτιδας Β είναι ελεύ-
θερα θιομερσάλης4.

αλλεργικά νοσήματα
Άμεση αναφυλακτοειδής αντίδραση 

μετά από εμβολιασμό με τα συνήθη εμ-
βόλια είναι σπάνιο φαινόμενο και δεν 
έχει αναφερθεί στην πλειονότητα των 
χορηγούμενων εμβολίων η παρόξυν-
ση οποιουδήποτε αλλεργικού νοσήμα-
τος. Προβληματισμό, όμως, έχει προκα-
λέσει κατά καιρούς η ανοσοποίηση με 
το εμβόλιο ιλαράς - ερυθράς - παρωτί-
τιδας και το αντιγριπικό εμβόλιο. Εκείνο 
που ισχύει σήμερα, σύμφωνα με νεότε-

ρες μελέτες, είναι ότι το εμβόλιο ενάντια 
σε ιλαρά – ερυθρά - παρωτίτιδα μπορεί 
να χορηγηθεί σε παιδιά που εμφάνισαν 
οξεία κνίδωση, χωρίς συστηματικές αντι-
δράσεις, μετά τη βρώση αυγού και μάλι-
στα χωρίς να προηγηθεί δερματική δοκι-
μασία. Σε περίπτωση αναφυλαξίας μετά 
τη χορήγηση αυγού, είτε προηγείται δερ-
ματική δοκιμασία ή το εμβόλιο χορηγεί-
ται σε περιβάλλον νοσοκομείου με πολύ 
αργό ρυθμό. Παιδιά με γνωστή αναφυ-
λαξία στο αυγό δεν εμβολιάζονται με το 
αντιγριπικό εμβόλιο. Είναι σημαντικό να 
επισημάνουμε εδώ ότι τα παιδιά με μέ-
τριας βαρύτητας ή σοβαρό άσθμα ωφε-
λούνται τα μέγιστα από τη χορήγηση του 
αντιγριπικού εμβολίου. Τονίζεται εδώ ότι 
η μικρής χρονικής διάρκειας χορήγηση 
κορτικοειδών δεν παρεμβαίνει στην αντι-
σωματική απάντηση5.

νεφρική νόσος 
Σε περίπτωση χρόνιας νεφρικής νό-

σου, όπως το νεφρωσικό σύνδρομο ή 
η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η ίδια η 
νόσος αλλά και η χορηγούμενη αγωγή 
καθιστούν τα παιδιά αυτά ευπρόσβλη-
τα σε κάθε είδους μικροβιακές ή ιογε-
νείς λοιμώξεις. Οι νεφροπαθείς παιδια-
τρικοί ασθενείς, σύμφωνα με τελευταίες 
μελέτες, παρουσιάζουν καλή αντισωμα-
τική απάντηση, χωρίς ιδιαίτερες παρενέρ-
γειες στους εμβολιασμούς και ιδιαίτερα 
στα εμβόλια με ζώντες εξασθενημένους 
ιούς. Οι προβληματισμοί αφορούσαν 
στους μεταμοσχευμένους ασθενείς1. Ει-
δικότερα όσον αφορά στον εμβολιασμό 
τετάνου-κοκύτου (ακκυταρικό) - διφθερί-
τιδας, ενάντια στον αιμόφιλο της γρίπης 
τύπου β και τον πνευμονιόκοκκο, δε φαί-
νεται να αντενδείκνυνται στους μεταμο-
σχευμένους ασθενείς. Αντίθετα, προφυ-
λάσσουν από σοβαρότατες λοιμώξεις, οι 
οποίες μπορεί να αποβούν θανατηφόρες 
στις παραπάνω περιπτώσεις. Επιπλέον, ο 
εμβολιασμός με ζώντες εξασθενημένους 
ιούς δε φαίνεται να αποτελεί πλέον θέμα 
έντονου προβληματισμού, σε αυτήν την 
κατηγορία ασθενών. Πρόσφατες μελέτες 
παρουσιάζουν καλή ανταπόκριση στη χο-
ρήγηση του εμβολίου ιλαράς - ερυθράς 
- παρωτίτιδας με καλή ορομετατροπή σε 
ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού, χω-
ρίς ανησυχητικές παρενέργειες. Επειδή ο 
αριθμός των ασθενών, όμως, που ανα-
φέρονται βιβλιογραφικά δεν είναι μεγά-
λος, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε 

ΠιναΚας 2. χρονοΔιαΓραΜΜα ΕΜΒολιαςΜών αςθΕνών 
ΜΕ οξΕια λΕΜφοΒλαςτιΚή λΕύχαιΜια ΕΚτος θΕραΠΕιας

Εβδομάδα 0 8 12 32 52

Εμβόλιο + +   +  

Salk   + + +  

HB         +

Εμβόλιο ιλαράς - ερυθράς - παρωτίτιδας          

Πνευμονιοκόκκου +        

Αιμοφίλου της γρίπης τύπου Β +        

ΠιναΚας1. ςχήΜα ΕΜΒολιαςΜών ςΕ Προώρα νΕοΓνα

Σχήμα εμβολιασμών σε πρόωρα νεογνά

Εμβόλιο Έναρξη Δόση Προτεινόμενη 
   πολιτική εμβολιασμών

DTΡ Ακυτταρικό -ΙPV 2-3 μηνών Πλήρης Όπως στα τελειόμηνα
   νεογνά

Αιμοφίλου 2-3 μηνών Πλήρης Τρεις συνεχείς δόσεις 
   και αναμνηστική 
   15-18 μην.

HBV 0 μην. Πλήρης Σχήμα 0, 1, 6 μηνών 
   και παρακολούθηση 
   τίτλου αντισωμάτων

BCG >3-9 μηνών Πλήρης Σε περιβάλλον 
   χαμηλού κινδύνου 
   καθυστέρηση έναρξης
   εμβολίου

Γρίπης > 6 μηνών 2/4 Ανοσοποίηση 
   οικογενειακού 
   περιβάλλοντος
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γενικεύσεις όσον αφορά σε όλα τα παιδιά 
που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση ορ-
γάνων. Παρ’ όλα αυτά, διαφαίνεται αισι-
οδοξία στο μέλλον και το ίδιο ισχύει και 
για τη χορήγηση άλλων εμβολίων όπως 
ενάντια στην ανεμευλογιά (στέλεχος ΟΚΑ), 
το ενέσιμο εμβόλιο για την πολιομυελίτι-
δα (το οποίο χορηγείται αποκλειστικά σε 
αυτές τις περιπτώσεις, το πόσιμο αντενδεί-
κνυται και το ίδιο ισχύει και για τα άτομα 
του οικογενειακού περιβάλλοντος) αλλά 
και για το εμβόλιο της γρίπης.

Όσον αφορά στο εμβόλιο για την ηπα-
τίτιδα Α, οι μελέτες δεν επαρκούν για να 
καταλήξουμε με βεβαιότητα σε κάποιο 
τεκμηριωμένο συμπέρασμα, θεωρείται 
όμως αρκετά ασφαλές, ενώ το εμβόλιο 
ενάντια στην ηπατίτιδα Β είναι σημαντικό 
να γίνεται στους μεταμοσχευθέντες ασθε-
νείς, εφόσον βρίσκονται σε τέτοια φά-
ση της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας, 
ώστε να μπορεί να υπάρχει δυνατότητα 
αντισωματικής απάντησης. Έτσι, όταν τα 
στοιχεία είναι επαρκή για να καταλήξουμε 
σε συμπεράσματα, οι ασθενείς που έχουν 
υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού ή 
άλλων οργάνων καλό είναι να εμβολιά-
ζονται με τα παραπάνω εμβόλια τουλάχι-
στον 6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση, έτσι 
ώστε η ανοσοκαταστολή να είναι όσο το 
δυνατόν ελαχιστοποιημένη6.

αιμοσφαιρινοπάθειες
Οι παιδιατρικοί ασθενείς με αιμοσφαι-

ρινοπάθειες, συγγενή ασπληνία ή σπλη-
νεκτομή χρήζουν εμβολιασμού ενάντια 
στον πνευμονιόκοκκο και το μηνιγγιτιδό-
κοκκο, λόγω αυξημένου κινδύνου σοβα-
ρών και θανατηφόρων λοιμώξεων από 
τα βακτήρια αυτά. Συνιστάται δε να χορη-
γούνται με τα νέα συζευγμένα εμβόλια, 
το επταδύναμο αντιπνευμονιοκοκκικό και 
το συζευγμένο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκ-
κου τύπου C7.

λοίμωξη από τον ιό του AIDS
Τα παιδιά με λοίμωξη από AIDS παρου-

σιάζουν μειωμένη ανοσολογική απάντηση 
στα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένων του 
αντιπνευμονιοκοκκικού, πολιομυελίτιδας, 
αντιτετανικού, ιλαράς, αιμόφιλου της γρί-
πης τύπου β, αντιγριπικού και ηπατίτιδος 
Β. Η ανταπόκριση στα εμβόλια με ζώντες 
εξασθενημένους ιούς μπορεί να μειωθεί 
καθώς εξελίσσεται η νόσος και καλό εί-
ναι οι εμβολιασμοί να διεξάγονται όσο πιο 

νωρίς γίνεται μετά τη διάγνωση.
Ο εμβολιασμός με το εμβόλιο ιλαράς - 

ερυθράς - παρωτίτιδας, σε συμπτωματι-
κούς και μη ασθενείς από τον ιό του AIDS, 
με λοίμωξη χωρίς σοβαρή ανοσοκατα-
στολή δεν έχει σοβαρές παρενέργειες. 
Σε περιπτώσεις, όμως, σοβαρής ανοσο-
καταστολής, καλό είναι να αναβάλλεται 
λόγω κινδύνου εμφάνισης παρενεργειών 
όπως η γιγαντοκυτταρική πνευμονία από 
ιλαρά. Η χορήγηση BCG σε ασθενείς με 
HIV αντενδείκνυται αυστηρώς8.

Κακοήθη νοσήματα – 
Διαταραχή της ανοσίας

Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο αποτε-
λούν και οι εμβολιασμοί όσον αφορά στα 
παιδιά με κακοήθειες και διαταραχή της 
ανοσίας, τα οποία λαμβάνουν ανοσοκα-
τασταλτικά φάρμακα και κορτικοειδή για 
μακρύ χρονικό διάστημα και που, λόγω 
της νόσου τους αλλά και της θεραπείας, 
αποτελούν στόχο των λοιμώξεων. Στους 
ασθενείς αυτούς, η χορήγηση εμβολίων 
με ζώντες εξασθενημένους ιούς αντενδεί-
κνυται γιατί μπορεί να ενισχυθεί ο πολλα-
πλασιασμός του ιού, στο περιβάλλον της 
ανοσοκαταστολής. Αντενδείκνυται επίσης 
η χορήγηση του πόσιμου εμβολίου κα-
τά της πολιομυελίτιδας στον ασθενή αλ-
λά και στο περιβάλλον του. Αντίθετα, το 
εμβόλιο ιλαράς - ερυθράς - παρωτίτιδας 
και της ανεμευλογιάς επιβάλλονται στο 

οικείο περιβάλλον. Στις παραπάνω πε-
ριπτώσεις, χορηγείται το ενέσιμο εμβό-
λιο της πολιομυελίτιδας στον ασθενή και 
στους οικείους.

Συγκεκριμένα, παιδιά με λευχαιμία σε 
ύφεση τα οποία δεν έχουν λάβει χημειο-
θεραπεία για 1 χρόνο, μπορούν να εμβο-
λιαστούν με ζώντες εξασθενημένους ιούς. 
Προ της έναρξης της χημειοθεραπείας σε 
διάστημα τουλάχιστον μεγαλύτερο των 2 
εβδομάδων μπορεί να προηγηθεί εμβο-
λιασμός. Σε περίπτωση έκθεσης στον ιό 
της ανεμευλογιάς ή της ιλαράς κατά τη δι-
άρκεια της χημειοθεραπείας, οι ασθενείς 
πρέπει να λαμβάνουν την ειδική σφαιρί-
νη σε διάστημα 48 ωρών9. 

Τελευταία βιβλιογραφικά δεδομένα 
παρουσιάζουν απώλεια των αντισωμά-
των ενάντια στην ιλαρά και την ερυθρά, 
σε παιδιά που έλαβαν εντατικά χημειο-
θεραπεία λόγω οξείας λεμφοβλαστικής 
λευχαιμίας και συνιστούν τον επανεμβο-
λιασμό των ασθενών αυτών μετά το πέ-
ρας της θεραπείας. Σαν γενική αρχή στα 
άτομα που λαμβάνουν χημειοθεραπεία 
λόγω κακοήθους νοσήματος, καλό εί-
ναι ο εμβολιασμός να ακολουθεί τη λή-
ξη της χημειοθεραπείας τουλάχιστον κα-
τά 3-6 μήνες, εφόσον φυσικά υπάρχει 
ύφεση της νόσου. 

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι κατά τη 
θεραπεία με κορτικοειδή, χορήγηση εμ-
βολίου τις πρώτες 15 ημέρες δεν αντεν-
δείκνυται, καθώς επίσης η χορήγηση ει-
σπνεόμενων στεροειδών και η τοπική 
χρήση δεν αποτελούν απαγορευτική κα-
τάσταση για τον εμβολιασμό10-11.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα παιδιά που 
έχουν λάβει γ-σφαιρίνη δεν πρέπει να εμ-
βολιάζονται με ζώντες εξασθενημένους ιούς 
παρά μόνο 3 μήνες μετά τη θεραπεία. Εάν 
έχει προηγηθεί εμβολιασμός 2 εβδομά-
δες προ της έγχυσης της γ-σφαιρίνης, το 
εμβόλιο επαναλαμβάνεται μετά την πά-
ροδο τριών μηνών9.

ςυμπέρασμα
Οι ορίζοντες της ενεργητικής ανοσοποί-

ησης διαγράφονται ανοικτοί και ελπιδο-
φόροι με τα νέα εμβόλια που αναπτύσ-
σονται για την πρόληψη των λοιμωδών 
νοσημάτων στα υγιή παιδιά. Για τα παι-
διά που ήδη παρουσιάζουν ειδικά ιατρι-
κά προβλήματα, τα δεδομένα ακόμη είναι 
λίγα, τα ερωτήματα πολλά και χρειάζο-
νται ευρείες προοπτικές μελέτες που θα 
δώσουν οριστικές απαντήσεις στα υπάρ-

Τα παιδιά με λοίμωξη από AIDS 
παρουσιάζουν μειωμένη ανοσο-
λογική απάντηση στα εμβόλια, 
συμπεριλαμβανομένων του αντι-
πνευμονιοκοκκικού, πολιομυε-
λίτιδας, αντιτετανικού, ιλαράς, 
αιμόφιλου της γρίπης τύπου β, 
αντιγριπικού και ηπατίτιδος Β. Η α-
νταπόκριση στα εμβόλια με ζώντες 
εξασθενημένους ιούς μπορεί να 
μειωθεί καθώς εξελίσσεται η νόσος 
και καλό είναι οι εμβολιασμοί να 
διεξάγονται όσο πιο νωρίς γίνεται 
μετά τη διάγνωση.



χοντα σήμερα ερωτήματα. Αυτό, όμως, 
που σήμερα γνωρίζουμε μετά βεβαιότη-
τας είναι ότι ειδικότερα αυτά τα παιδιά με 
το υποκείμενο νόσημα χρειάζονται έγκαι-
ρη και εντατική προφύλαξη από τις λοι-
μώξεις και ότι, πλην ολίγων εξαιρέσεων, 
ο κοινός εμβολιασμός ή ο ειδικά σχεδια-
σμένος εμβολιασμός με τα ειδικά εμβόλια 
είναι ακίνδυνος και αποτελεσματικός.

Summary
Questions on immunization of im
munocompromised patients.
H. Kalantzi, A. Giannoulia, N. Korres, S. 
Polychronopoulou.

Evolution in Medicine and Science, have 
led into improvement in the crucial vaccine 
area, which is basically the expression of 
preventive medicine worldwide. Questions 
arise concerning children with special 
medical problems such as prematurity, 
immunodeficiency, malignancy, allergic 
diseases, haematologic disorders, and 

renal disease. In these categories patients 
could be presented with immunization 
side effects but they are also vulnerable 
to microbial and viral injections.

Therefore, concerning paediatric patients, 
the knowledge regarding underlying 
pathogenic mechanisms and difficulties 
arising due to immunosuppression equals 
the benefits of the given vaccinations. In 
this article, we present the immunization 
policy of children with specific problems 
based on current bibliography.
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nodeficiency, immunosuppresion, paedia
tric ca ncer, paediatric AIDS.
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