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1.β.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η προωρότητα αναστέλλει την ωρίμανση του ανοσοποιητικού 

συστήματος του εμβρύου, γεγονός που συντελεί στη μεγαλύτερη επιρρέπεια των 

προώρων σε λοιμώξεις. Η πρόληψη όμως των λοιμώξεων μέσω του εμβολιασμού έχει 

επηρεάσει θετικά το προσδόκιμο ζωής της ιδιαίτερης αυτής ομάδας παιδιών. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού και τις συστάσεις του κέντρου 

ελέγχου λοιμώξεων (CDC), ο εμβολιασμός των προώρων θα πρέπει να αρχίζει βάσει 

του προγράμματος εμβολιασμού των τελειόμηνων βρεφών και λαμβάνοντας ως 

ηλικία έναρξης τις 6 εβδομάδες μετά τη γέννηση, όπως στα τελειόμηνα βρέφη.  

ΣΚΟΠΟΣ / ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Με σκοπό να διερευνηθεί η εμβολιαστική κάλυψη 

σε παιδιά που γεννήθηκαν πρόωρα και ελλειποβαρή, τα οποία νοσηλεύτηκαν στη 

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου 

Κρήτης από το 2013 έως το 2016, έγινε συλλογή μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

δεδομένων που αφορούσαν την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών αυτών. Αυτό 

επιτεύχθηκε με ενημέρωση των γονέων για την εκπόνηση της εργασίας, την 

προφορική αποδοχή της συμμετοχής τους στην εργασία και στη συνέχεια λήψη 

αντίγραφου της εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών τους κατά τα 2 πρώτα έτη ζωής, 

δια ζώσης ή μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, email ή fax. Από το βιβλιάριο 

συλλέχθηκαν τα εξής στοιχεία: ημερομηνία γέννησης, εβδομάδα κύησης (Ε.Κ.) της 

μητέρας και ακριβείς ημερομηνίες εμβολιασμού των παιδιών, για κάθε εμβόλιο που 
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περιέχεται στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού του 2017. Για τη σύγκριση των 

παραμέτρων που εξετάστηκαν  δείγματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ANOVA.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στα 222 παιδιά που συλλέχθηκαν στην μελέτη μας 

διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε διαφορά στην εμβολιαστική κάλυψη μεταξύ αγοριών 

και κοριτσιών. Αναφορικά με την ακριβή ημερομηνία εμβολιασμού, λαμβάνοντας 

υπόψιν 5 ημέρες πριν και 5 ημέρες μετά την συμπλήρωση του 2ου μήνα ζωής, μόνο 

το 44% των παιδιών είχαν λάβει την πρώτη δόση έναντι της Ηπατίτιδας Β και το 

54,4% έναντι της Διφθερίτιδας - Τετάνου - Κοκκύτη – Πολιομυελίτιδα-Αιμόφιλου 

Ινφλουέντζας (DTP-IPV-HIB). Επίσης, παρόλη την καθυστέρηση εμβολιασμού, 

φαίνεται ότι την πρώτη δόση των ανωτέρω εμβολίων έλαβαν το 98,6% και το 98,2 % 

αντίστοιχα. Την πρώτη δόση για το εμβόλιο έναντι του 13δυναμου εμβολίου του 

Πνευμονιοκόκκου έλαβαν εγκαίρως το 16,2 % των πρόωρα γεννημένων παιδιών της 

μελέτης μας. Μικρότερο ήταν το ποσοστό συμμόρφωσης σχετικά με τον έγκαιρο 

εμβολιασμό έναντι της Ιλαράς - Ερυθράς - Παρωτίτιδας (MMR) και Ανεμευλογιάς 

(VAR). Ο έγκαιρος εμβολιασμός φαίνεται να επετεύχθη στο 22% των παιδιών της 

μελέτης μας για το MMR και στο 13,5% για το VAR. Παρόλα αυτά η πρώτη δόση 

εμβολίου πραγματοποιήθηκε, έστω και καθυστερημένα, στο 87% και στο 77% των 

παιδιών της μελέτης αντίστοιχα. Επίσης, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην καθυστέρηση εμβολιασμού στις διάφορες υποομάδες στις οποίες 

χωρίστηκε ο πληθυσμός της μελέτης (ανάλογα με το βάρος και την ηλικία κύησης 

στη γέννηση) (p>0,05).  

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Φαίνεται πως στο συγκεκριμένη ομάδα  πρόωρων νεογνών 

της μελέτης δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση της καθυστέρησης στην εμβολιαστική 

κάλυψη με το βάρος γέννησης ή την ηλικία κύησης των παιδιών αυτών. Παρόλα 

αυτά, διαπιστώθηκε μια καθυστέρηση εμβολιασμού κυρίως στις δόσεις που 

αφορούσαν το 2ο έτος ζωής, δηλαδή στα εμβόλια έναντι της Ιλαράς - Ερυθράς - 

Παρωτίτιδας και της Ανεμευλογιάς, ενώ πολύ μικρότερη καθυστέρηση 

παρατηρήθηκε στην πρώτη δόση του εμβολίου Διφθερίτιδας - Τετάνου - Κοκκύτη - 

Αιμόφιλου Ινφλουέζα και Πολιομυελίτιδας. 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ανοσοποίηση, εμβόλια, προωρότητα, χαμηλό βάρος γέννησης. 
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Abstract 

 

 

Title: Evaluation of vaccine coverage in Preterm Infants with low birth weight 

By: Anastasia Makrygianni  

Supervisors: Chrisoula Perdikogianni 

Date: 27 June 2018 

 

1.β.2 SUMMARY 

 

 

 

INTRODUCTION: It is widely aknowledged that preterms’ immunity is impaired, 

thus preterm infants are more susceptible to infections. Vaccination has contributed to 

the decrease of incidence of vaccine preventable diseases in preterm population. 

Although it is recommended for preterm infants to be vaccinated timely as fullterm 

infants, delays in vaccinations have been noticed.  

AIM / MATERIALS - METHODS: In order to investigate the vaccination status of 

preterm and low birth weight infants, a survey was conducted in Venizeleio Hospital 

in Heraklion-Crete. We enrolled preterm infants born from January 2013 to December 

2016. The up to date vaccination for the first 2 years of life of preterm infants was 

recorded. The vaccination records were received by fax or email or social network 

after parents’ oral consent. The data collected were date of birth, gestational age at 

birth, and exact dates of vaccination for all vaccines included in the Greek up to dated 

Vaccination Program for 2017. 

RESULTS: The study showed that there is no statistically significant difference 

between different birth weight groups or different gestational age groups and 

immunization delay (p>0,05). However, a delay has been noticed regarding the 

majority of vaccines administered, although a great percentage of preterm infants has 

managed to catch up during the first two years of life. No statistically significant 

difference in the delay of immunization between genders has been noticed. 

CONCLUSIONS: It seems that the preterm babies recorded have had a delay in 

vaccine immunization although the majority of them have succeeded in the 
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completion of immunization program during the first 2 years of life. A greater delay 

of vaccine administration has been noticed regarding vaccines commencing after the 

first year of life  (MMR, VAR, HepA). Slighter delay has been noticed for vaccines 

such as DTap –IPV- HIB. 

 

KEY WORDS: Vaccines, immunization, preterm, premature, low birth weight. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vaccines and Prevention of  Infectious Diseases in Childhood and Adolescence 

Faculty of Medicine – University of Crete 

 

5 

 

 

Συντομογραφίες 

 

Ε.Κ. Εβδομάδες κύησης 

ΕΧΒΓ Εξαιρετικά χαμηλό βάρος γέννησης 

ΠΧΒΓ 

 

Πολύ χαμηλού βάρους γέννησης 

ΧΒΓ Χαμηλό βάρος γέννησης 

ACIP Οργανισμός υπεύθυνος για τον Εμβολιασμό  

CDC Κέντρο ελέγχου λοιμώξεων 

DTP-IPV-HIB  Διφθερίτιδας - Τετάνου - Κοκκύτη – Πολιομυελίτιδα- Αιμόφιλου της 

Ινφλουέντζας  

IPV Αδρανοποιημένο Εμβόλιο Πολιομυελίτιδας 

OPV Εξασθενημένο Εμβόλιο Πολιομυελίτιδας 

MMR Ιλαράς - Ερυθράς - Παρωτίτιδας  

VAR Ανεμευλογιάς  

 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

7 

2.1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

2.1.1  Ορισμός / επιδημιολογικά στοιχεία 

  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization, WHO) 

15  εκατομμύρια νεογνά έχουν γεννηθεί πρόωρα και αυτός ο αριθμός σταδιακά 

αυξάνεται. Η προωρότητα αποτελεί  το πρωτεύον αίτιο θανάτου σε παιδιά κάτω των 5 

ετών. Το 2015 καταγράφηκαν 1 εκατομμύριο θάνατοι πρόωρων νεογνών. Αναφέρεται 

ότι 3/4 των θανάτων αυτών θα μπορούσαν να αποφευχθούν με σωστή 

αντιμετώπιση[1]. Πρόωρα βρέφη γεννιούνται με συχνότητα που κυμαίνεται  από 5-

18%  όλων των γεννήσεων. Στην Ευρώπη  και στις ανεπτυγμένες χώρες το ποσοστό 

των προώρων γεννήσεων  βρίσκεται μεταξύ 5 και 9% ενώ στις ΗΠΑ το ποσοστό 

αυτό αγγίζει  το 13%  τις τελευταίες δεκαετίες. Το 2000 ο ΠΟΥ (WHO) δημοσίευσε  

ότι στις υπο-ανάπτυξη χώρες το ποσοστό των παιδιών που γεννιούνται με χαμηλό 

βάρος γέννησης (<2500 γραμμάρια)  αγγίζει το 16% [2],[3]. 

Ως πρόωρο, ορίζεται το νεογνό που γεννήθηκε πριν την 37η εβδομάδα κύησης ( που 

υπολογίζεται από την 1η ημέρα της τελευταίας έμμηνης ρύσης). Τα πρόωρα νεογνά 

διαχωρίζονται περαιτέρω σε ώριμα πρόωρα εάν έχουν γεννηθεί μεταξύ 34ης και πριν 

την 37η εβδομάδα κύησης και σε πρώιμα εάν γεννηθούν πριν την 34η εβδομάδα 

κύησης. Ο διαχωρισμός συμβαίνει λόγω του διαφορετικού βαθμού ωρίμανσης των 

συστημάτων των ώριμων προώρων σε σχέση με τα πρώιμα και συνεπώς την 

εμφάνιση διαφορετικής νοσηρότητα και θνητότητας[4].  

Πιο ακριβής διαχωρισμός των παιδιών αυτών με στόχο την ταξινόμηση των πολύ 

πρόωρων νεογνών είναι η κάτωθι: 

 34 – 366/7 εβδομάδες κύησης: όψιμα πρόωρα νεογνά 

 32- 336/7 εβδομάδες κύησης: μέτρια πρόωρα νεογνά 

 28- 316/7  εβδομάδες κύησης: πολύ πρόωρα νεογνά 

 <28 εβδομάδες κύησης: εξαιρετικά πρόωρα νεογνά 

 

Οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην πρόωρη ολοκλήρωση μιας κύησης 

είναι: 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

8 

• Οι παθολογίες κατά τη διάρκεια της κύησης, όπως: πολύδυμη κύηση,  

αιμορραγία,  λοιμώξεις,  παρατεταμένη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, προεκλαμψία - 

εκλαμψία, σακχαρώδης διαβήτης της μητέρας. 

• Xαρακτηριστικά της μητέρας όπως η μικρή ηλικία κύησης, ο χαμηλός δείκτης 

μάζας σώματος, η μαύρη φυλή, το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 

κατά τη διάρκεια της κύησης, χρόνια νοσήματα ή προηγηθής πρόωρος τοκετός, 

μονομελής οικογένεια. 

Λόγω της πρόωρης διακοπής των φυσιολογικών μηχανισμών ωρίμανσης των 

διαφόρων συστημάτων στο αναπτυσσόμενο έμβρυο, τα πρόωρα νεογνά 

αντιμετωπίζουν ένα σύνολο  κινδύνων με μακροχρόνιες συνέπειες όπως:  

 Νευρολογικά προβλήματα τα οποία εμπεριέχουν την άπνοια των προώρων, 

υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια, κερατοειδίτιδα των προώρων, 

αναπτυξιακές διαταραχές, μεταβατική υπεραμμωνιαιμία και τέλος 

εγκεφαλικές διαταραχές όπως εγκεφαλική παράλυση και ενδοκοιλιακές 

αιμορραγίες. Οι τελευταίες επηρεάζουν το 25% των προώρων κυρίως όταν 

γεννιούνται νωρίτερα από την  32η εβδομάδα κύησης. Γενικά οι μέτριες 

αιμορραγίες δεν αφήνουν στα βρέφη αυτά μόνιμες βλάβες, ούτε μπορούν να 

προκαλέσουν θάνατο. Νευροαναπτυξιακά προβλήματα, φαίνεται να 

σχετίζονται με διαταραχές στη θυρεοειδική λειτουργία αφού οι θυρεοειδικές 

ορμόνες μεταφέρονται από τη μητέρας στο έμβρυο γιατί τα νεογνά δεν είναι 

ικανά να συνθέσουν αρχικά τις δικές τους θυρεοειδικές ορμόνες. 

 Καρδιολογικά προβλήματα, σε περίπτωση μη σύγκλισης του βοταλλείου 

πόρου κατά τη γέννηση 

 Αναπνευστικά προβλήματα όπως το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας του 

νεογνού και τη βρογχοπνευμονική δυσπλασία. 

 Γαστρεντερολογικές και μεταβολικές επιπλοκές που μπορούν να προκύψουν 

από νεογνική υπογλυκαιμία, υποασβεστιαιμία, ραχίτιδα της προωρότητας, 

δυσχέρεια σίτισης, βουβονοκήλη και νεκρωτική εντεροκολίτιδα. 

 Αιματολογικές διαταραχές: όπως αναιμία της προωρότητας, θρομβοπενία, 

χολερυθριναιμία. 

 Λοιμώξεις όπως σήψη, πνευμονία και ουρολοιμώξεις. 
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Από μια μελέτη 241 πρόωρα γεννημένων παιδιών (με ηλικία κύησης μεταξύ 22ης και 

25ης εβδομάδας) τα οποία είχαν φτάσει πια στη σχολική ηλικία, διαπιστώθηκε ότι το 

46% αυτών παρουσίαζαν σοβαρές ή μέτριες αναπηρίες όπως εγκεφαλική παράλυση, 

προβλήματα όρασης, ακοής και μαθησιακές δυσκολίες. Το 34% παρουσίαζαν μια 

ηπίου βαθμού αναπηρία, 12% παρουσίαζαν εγκεφαλική παράλυση με σοβαρού 

βαθμού αναπηρία και μόνο ένα 20 % των παιδιών αυτών δεν παρουσίαζαν 

αναπηρία[5]. 

Διαχωρίζοντας τα νεογνά με βάση το βάρος γέννησής τους, δημιουργείται η εξής 

ταξινόμηση[6]:  

 Χαμηλό βάρος γέννησης: νεογνά με βάρος γέννησης μικρότερο των 2500 

γρ (ΧΒΓ).  

 Πολύ χαμηλού βάρους γέννησης (ΠΧΒΓ): Νεογνά που στη γέννηση έχουν 

βάρος μεταξύ 1000-1500 γρ  

 Εξαιρετικά χαμηλό βάρος γέννησης: νεογνά με βάρος μικρότερο των 1000 

γρ (ΕΧΒΓ) 

Τα αίτια του χαμηλού βάρους γέννησης των νεογνών είναι πολυπαραγοντικά: 

Εξαρτώνται από τη μητέρα, τον πλακούντα ή το έμβρυο και παραθέτονται στον 

κάτωθι πίνακα: 

 

ΑΙΤΙΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: 

 

ΕΜΒΡΥΙΚΑ ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΝΑ ΜΗΤΡΙΚΑ 

Ακτινοβόληση εμβρύου Μειωμένη επιφάνεια Υπέρταση / νεφρική νόσος 

Χρωμοσωμικές 

διαταραχές 

Μειωμένο βάρος ή 

κυτταροβρίθεια 

Υποξαιμία 

Συγγενείς ανωμαλίες Λοίμωξη του πλακούντα Τοξικές διαταραχές 

Λοιμώξεις εμβρύου Πλακουντιακός 

διαχωρισμός 

Υποσιτισμός 

Πολλαπλή κύηση Έμφρακτο Χρόνια νοσήματα 

Παγκρεατική υποπλασία Όγκος Δρεπανοκυτταρική αναιμία 

Ανεπάρκεια ινσουλίνης Σύνδρομο μετάγγισης 

διδύμων 

Χρήση ουσιών 
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Ανεπάρκεια 

Ινσουλινομιμητικού 

αυξητικού παράγοντα 

  

 

 

2.1.2  ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ:  

 

Όπως είναι γνωστό, το ανοσοποιητικό σύστημα είναι μείζονος σημασίας για την 

προστασία του νεογνού, τόσο του τελειόμηνου όσο και του πρόωρου, έναντι των 

παθογόνων εισβολέων. Για την καλύτερη κατανόηση των ανεπαρκειών του 

ανοσοποιητικού συστήματος στα πρόωρα νεογνά είναι σημαντική η συνοπτική 

παρουσίαση των εμβρυολογικών σταδίων ωρίμανσης του ανοσοποιητικού 

συστήματος στο αναπτυσσόμενο έμβρυο.  

Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελείται από όργανα, ιστούς, κύτταρα και ποικιλία 

δραστικών παραγόντων. Η αρμονική συνλειτουργία όλων των παραπάνω συντελεί 

στην  προστασία του οργανισμού έναντι λοιμογόνων παραγόντων που μπορεί να τον 

προσβάλλουν.  

Τα όργανα που αποτελούν το ανοσοποιητικό σύστημα χωρίζονται σε κεντρικά και 

περιφερικά. Τα κεντρικά είναι ο μυελός των οστών και  ο θύμος αδένας και είναι 

υπεύθυνα για την παραγωγή και ωρίμαση των κυττάρων του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Τα περιφερικά όργανα που είναι: οι λεμφαδένες ο σπλήνας, ο λεμφικός 

ιστός βλεννογόνων διαφόρων ιστών και οργάνων (Mucosa Associated Lymphoid 

Tissues ή MALT), ο εντερικός λεμφικός ιστός (Gut Associated Lymphoid Tissue ή 

GALT), ο λεμφικός ιστός των πνευμόνων και τα επιδερμικά κύτταρα του Langerhans.  

Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος είναι τα φαγοκύτταρα, τα 

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (μακροφάγα, δενδριτικά, επιδερμικά κύτταρα του 

Langerhans, Β λεμφοκύτταρα), τα Τ- λεμφοκύτταρα και τα φυσικά κυτταροκτόνα  

(NK, Natural Killers). Το πρόδρομο κύτταρο υπεύθυνο για τη διαφοροποίηση των 

παραπάνω κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος είναι το αρχέγονο 

αιμοποιητικό κύτταρο του μυελού των οστών.   
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Όπως προαναφέρθηκε, η ωρίμανση και η ενεργοποίηση των προαναφερθέντων 

κυττάρων και ιστών λαμβάνει χώρα κατά την εμβρυική ζωή. Το αρχέγονο 

αιμοποιητικό κύτταρο είναι το πρώτο που δημιουργείται κατά την 3η εβδομάδα 

εμβρυικής ζωής, τα μακροφάγα την 5-6η εβδομάδα, το ήπαρ την 8η εβδομάδα 

εμβρυικής ζωής όπου την 9-10η εβδομάδα κύησης αρχίζει σταδιακά να αναπτύσσεται 

το σύστημα του συμπληρώματος και τα προ-Β κύτταρα στο ήπαρ, τα προ-Τ κύτταρα 

αρχίζουν να αναπτύσσονται στο θύμο αδένα. Έως την 17η εβδομάδα ενδομήτριας 

ζωής τα μακροφάγα έχουν ήδη ωριμάσει, τα Β κύτταρα βρίσκονται ήδη στον σπλήνα, 

στο αίμα και στο μυελό των οστών και τα Τ- κύτταρα κυκλοφορούν στο αίμα και 

στους λεμφικούς ιστούς. Την 20η -30η  εβδομάδα ενδομήτριας ζωής, ο μυελός των 

οστών έχει σχηματιστεί, τα Β κύτταρα είναι πια ικανά να παράγουν αντισώματα και 

τα Τ λεμφοκύτταρα να παράγουν λεμφοκίνες. 

Όσον αφορά την κάθετη μεταφορά αντισωμάτων από τη μητέρα στο νεογνό, ξεκινάει 

σταδιακά από την 12η εβδομάδα ζωής, ενώ από την 20η -30η  εβδομάδα ζωής 

παρουσιάζει μια αύξηση των IgG που μεταφέρονται από την μητέρα στο έμβρυο, με 

συνέπεια την έμμεση – παθητική ανοσοποίηση του νεογνού.  

Είναι κατανοητό από τα παραπάνω ότι, κατά τη διάρκεια της ενδομήτριου ζωής 

λαμβάνουν χώρα κυτταρικές διαφοροποιήσεις με τελικό σκοπό τον πολλαπλασιασμό 

και την ενεργοποίηση των συντελεστών του ανοσιακού συστήματος (φυσική και 

επίκτητη ανοσία) ώστε να δημιουργηθεί μια ικανή άμυνα του οργανισμού έναντι 

λοιμογόνων παραγόντων. Ως εκ τούτου, νεογνά  που γεννιούνται πρόωρα ή με 

χαμηλό βάρος γέννησης παρουσιάζουν ένα πιο ανώριμο ανοσοποιητικό σύστημα και 

κατά συνέπεια πιο ευάλωτο στους λοιμογόνους παράγοντες.  

Στις περιπτώσεις αυτές, όπως φαίνεται κι από μελέτες, ο εμβολιασμός είναι ασφαλής 

και μπορεί να ξεκινήσει χωρίς διαφοροποιήσεις του εκάστοτε συνιστώμενου εθνικού 

προγράμματος εμβολιασμού για τον γενικό πληθυσμό, παρέχοντας ανοσία και 

προστασία από σοβαρές λοιμώξεις που στα πρόωρα βρέφη μπορούν να είναι και 

θανατηφόρες[7,8,9].  

 

2.1.3  ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ:  

 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

12 

Με τον όρο ανοσοποίηση εννοούμε τη διαδικασία με την οποία ένας οργανισμός 

καθίσταται πρόσκαιρα ή μόνιμα ανθεκτικός σε μία λοιμώδη νόσο[9]. Υπάρχουν δύο 

μηχανισμοί ανοσοποίησης: η παθητική και η ενεργητική ανοσοποίηση.  

 

2.1.3α  Παθητική Ανοσοποίηση:  

 

Η παθητική ανοσοποίηση είναι η χορήγηση έτοιμων αντισωμάτων (από ανθρώπους ή 

ζώα), προσφέρει άμεση προστασία, αλλά  εξασθενεί στο χρόνο συνήθως σε 

εβδομάδες ή μήνες (1-6 εβδομάδες). Ως εκ τούτου, ο ασθενής μετά από αυτό το 

χρονικό διάστημα δεν είναι πλέον προστατευμένος.  

Η πιο γνωστή παθητική ανοσοποίηση είναι αυτή που προσφέρει η μητέρα στο έμβρυο 

της, με τη μεταφορά των αντισωμάτων της μέσω του πλακούντα ή του μητρικού 

γάλακτος. Η προστασία που παρέχεται μέσω των αντισωμάτων της μητέρας 

προστατεύει το νεογνό έως και την ηλικία του 1 έτους, εφόσον η κύηση είναι 

τελειόμηνη.  

Η παθητική ανοσοποίηση φαίνεται να διαρκεί περισσότερο στο χρόνο, όσον αφορά 

νόσους όπως η Ιλαρά, η Ερυθρά και ο Τέτανος σε σχέση με κάποιες άλλες όπως η 

Πολιομυελίτιδα και ο Kοκκύτης. Παθητική ανοσοποίηση, δηλαδή ανοσοποίηση με 

έτοιμα αντισώματα, χρησιμοποιείται έναντι του RSV ιού, της ανεμευλογιάς και μετά 

από έκθεση σε λύσσα ή τέτανο[11]. 

 

3.1.3β  Ενεργητική Ανοσοποίηση:  

 

Η ενεργητική ανοσοποίηση είναι η  ενεργοποίηση του ανοσιακού συστήματος για τη 

παραγωγή αντισωμάτων έναντι ενός λοιμογόνου παράγοντα. Οι τρόποι ενεργητικής 

ανοσοποίησης είναι δύο. Είτε μέσω φυσικής  νόσησης, που συνεπάγεται  μόνιμη 

ανοσία και προστατεύει το άτομο από επαναλοιμώξεις, είτε μέσω εμβολιασμού. Ο 

εμβολιασμός επιτυγχάνει την παραγωγή αντισωμάτων (επίκτητη ανοσία με 

ειδικότητα και μνήμη)  και ως εκ τούτου την αντισωματική προστασία χωρίς να 

νοσήσει ή να νοσήσει ελαφρά ο ασθενής. Για την καλύτερη αντισωματική  προστασία 

όμως, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, είναι απαραίτητη η επανάληψη του 

εμβολιασμού. 
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Υπάρχουν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την αντισωματική απάντηση, όπως 

για παράδειγμα τα μητρικά αντισώματα, η οδός χορήγησης του εμβολίου και η 

παρουσία εκδόχων ή ανοσοενισχυτικών. Η αντισωματική απάντηση επηρεάζεται και 

από την κατάσταση του ξενιστή όπως η ηλικία, η θρέψη, συνυπάρχοντα γενετικά 

νοσήματα ή άλλα νοσήματα.  

Η επιτυχής συνεπώς εμβολιαστική προστασία επιτυγχάνεται μέσω των μηχανισμών 

του ανοσιακού συστήματος. Δηλαδή μέσω της φυσικής και επίκτητης ανοσίας που 

ενεργοποιείται έναντι ενός παθογόνου, με σκοπό την παραγωγή αντισωμάτων και 

τελικά την ανοσοποίηση του ασθενούς. 

 

2.1.4  ΕΜΒΟΛΙΑ:  

 

Ο εμβολιασμός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της παγκόσμιας 

δημόσιας υγείας, αφού με την εφαρμογή του προλαμβάνονται νοσήματα που μπορούν 

να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρές επιπλοκές. Παράλληλα, αποτελεί την πιο ασφαλή 

και αποτελεσματική μέθοδο πρόληψης  σοβαρών μεταδοτικών νοσημάτων. 

Ιστορικά, πρώτος ο Θουκυδίδης το 429 π.Χ διαπίστωσε ότι όσοι επιβίωσαν από την 

επιδημία ευλογιάς στην Αθήνα δεν ξανανόσησαν από ευλογιά. Τον 11ο αιώνα 

ανέρχεται η πρώτη γραπτή αναφορά ενός είδους εμβολιασμού έναντι της ευλογιάς 

χρονολογείται. 

Έκτοτε η πρόοδος της επιστήμης της ανοσολογίας και των εμβολίων συντέλεσε στην 

εξέλιξη των εμβολίων και  στην εφαρμογή διαφόρων μεθόδων για την παραγωγή 

αυτών  με σκοπό την βέλτιστη και τη μακροχρόνια ανοσογονικότητά τους. 

 

2.1.4α  Είδη εμβολίων:  

 

Οι βασικές ομάδες εμβολίων είναι δύο. Τα ζώντα εξασθενημένα εμβόλια και τα 

αδρανοποιημένα ή νεκρά εμβόλια.  
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ΖΩΝΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ 

 

Τα ζώντα εμβόλια προκύπτουν από την επεξεργασία  «άγριων» ιών ή βακτηρίων με 

σκοπό  να μην προκαλούν νόσο αλλά να  διατηρούν την ικανότητα του 

πολλαπλασιασμού, και της πρόκλησης ανοσιακής απάντησης. Με τα ζώντα εμβόλια 

συνήθως η ανοσοποίηση επιτυγχάνεται από την πρώτη δόση του εμβολίου. Καμία 

φορά όμως μπορεί να προκληθεί μια ήπια νόσηση. Συνιστάται μια δεύτερη δόση του 

εμβολίου των ζώντων εξασθενημένων οργανισμών για την πλήρη προστασία έναντι 

του ιού και για την κάλυψη των ατόμων που πιθανά δεν απάντησαν επαρκώς στην 

πρώτη δόση. Εξαίρεση αποτελεί το εμβόλιο της πολιομυελίτιδας, που χορηγείται από 

το στόμα (p.o.),  που χρήζει πάνω από 1 δόσεις για επαρκή ανοσοποίηση.  

Οι περιορισμοί της χρήσης των εμβολίων αυτών έγκειται στο γεγονός ότι οι ιοί έχουν 

την δυνατότητα των μεταβολών ή των μεταλλάξεων, με αποτέλεσμα, όπως στο 

εμβόλιο της πολιομυελίτιδας, τη νόσηση του ατόμου. Δεν συνιστάται η χρήση αυτών 

των εμβολίων σε άτομα με ανοσοανεπάρκειες λόγω των σοβαρών επιπλοκών που 

μπορούν να προκαλέσουν.  

Τα εμβόλια που κυκλοφορούν και αποτελούνται από ζώντες ιούς είναι τα κάτωθι: 

Ιλαράς, Ερυθράς, Παρωτίτιδας, Ανεμευλογιάς, Έρπητα Ζωστήρα, κίτρινου πυρετού, 

Ροταϊού, το χορηγούμενο ενδορρινικά αντιγριπικό (δεν χρησιμοποιείται) και τέλος το 

από του στόματος εμβόλιο έναντι της πολιομυελίτιδας (δεν χρησιμοποιείται).  

Τα εμβόλια ζώντων εξασθενημένων βακτηρίων είναι: το εμβόλιο της φυματίωσης 

(BCG) και το από του στόματος χορηγούμενο εμβόλιο για τον τυφοειδή πυρετό. 

Μη αποτελεσματική ανοσοποίηση μπορεί να προκληθεί μετά από χορήγηση 

σφαιρινών ή αν η ηλικία του ασθενούς είναι κάτω του 1 έτους εξαιτίας των ήδη 

κυκλοφορούντων αντισωμάτων της μητέρας. Μη αποτελεσματική ανοσοποίηση 

μπορεί να προκληθεί και από  περιβαλλοντικές συνθήκες ( θερμοκρασία ή  φως) που 

μπορούν να επηρεάσουν την σύσταση του εμβολίου 

 

ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑ 

 

Παράγονται μετά από μια διαδικασία επεξεργασίας ενός ολόκληρου ή τμήματος ιού η 

βακτηρίου, την ανάπτυξή τους σε καλλιέργεια και τέλος την αδρανοποίηση τους με  
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θερμότητα ή χημικά. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν και εμβόλια που παράγονται από 

τα τοξοειδή.  

Όλα τα παραπάνω (τμηματικά ή τοξοειδή) μπορούν να είναι απλά ή συζευγμένα. Τα 

εμβόλια αυτά δεν είναι ζώντα και δεν πολλαπλασιάζονται. Έτσι είναι ασφαλή για την 

χορήγηση σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Επιπλέον, δεν επηρεάζεται η 

ανοσογονικοτητά τους από τα κυκλοφορούντα αντισώματα ως εκ τούτου επιτρέπεται  

η χρήση των εμβολίων αυτών ήδη από τις μικρές ηλικίες, ακόμα και μετά την χρήση 

παραγόντων αίματος κι γ-σφαιρίνης.  

Τα  αδρανοποιημένα εμβόλια δεν παρέχουν προστασία έναντι του παθογόνου από την 

πρώτη δόση του εμβολίου. Χρήζουν πολλαπλών δόσεων για την επίτευξη της 

ανοσοποίησης. Η προστατευτική τους όμως δράση αρχίζει ήδη από την 2η  με 3η 

δόση.  

Τα εμβόλια που περιέχουν αδρανοποιημένους ιούς είναι το εμβόλιο της Ηπατίτιδας 

Α, της Πολιομυελίτιδας, της Λύσσας και της Γρίπης. Τα εμβόλια που περιέχουν 

βακτήρια αδρανοποιημένα (ολοκυτταρικά) είναι του Κοκκύτη, του Τυφοειδή 

πυρετού, της Χολέρας και της Πανώλης. Η ασθενής ανοσιακή απάντηση επιβάλλει 

και τη χρήση ανοσοενισχυτικών για την παραγωγή των εμβολίων.  

 

ΟΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ 

 

Τα εμβόλια που περιέχουν βακτήρια αδρανοποιημένα (ολοκυτταρικά) είναι του 

Κοκκύτη, του Τυφοειδή πυρετού, της Χολέρας και της Πανώλης. 

Τα αδρανοποιημένα εμβόλια που αποτελούνται από τμήματα ιών ή βακτηρίων 

(πρωτεΐνης ή τοξοειδή) ονομάζονται τμηματικά ή τοξοειδή αντίστοιχα και μπορούν  

να είναι είτε απλά είτε συζευγμένα. Η ασθενέστερη ανοσιακή τους απάντηση 

ενισχύεται με τη χρήση ανοσοενισχυτικών τα οποία στοχεύουν στη καλύτερη 

ανοσογονικότητα. Τα εμβόλια που περιέχουν αδρανοποιημένους ιούς είναι το 

εμβόλιο της ηπατίτιδας Α, της πολιομυελίτιδας, της λύσσας και της γρίπης 

 

ΤΟΞΟΕΙΔΗ 

 

Μερικά βακτήρια μπορούν να  προκαλέσουν νόσο στον ξενιστή μέσω της εξωτοξίνης 

που εκκρίνουν. Την τοξίνη αυτή εκκρίνουν τα βακτήρια της Χολέρας, Αλλαντίασης, 
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Διφθερίτιδας και Τετάνου. Για την παραγωγή εμβολίων έναντι αυτών των βακτηρίων 

και την δράση τους παράγεται ένα τοξοειδές που είναι η τοξίνη η οποία μέσω αλάτων 

αλουμινίου ή φορμαλίνης/ φορμαλδεΰδης αδρανοποιείται. Μειονέκτημα των 

τοξοειδών, εκτός από τα γενικά μειονεκτήματα όλων των αδρανοποιημένων 

εμβολίων,  είναι η τοπική αντίδραση, η οποία όμως υποχωρεί σε 48-72 ώρες.  Τα 

τοξοειδή  εμβόλια που κυκλοφορούν είναι:   της Διφθερίτιδας και του Τετάνου. 

 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ 

 

Τα τμηματικά εμβόλια χρησιμοποιούν για την ανοσοποίηση τμήματα αντιγόνων, ή 

επιτόπους αυτών, τα οποία αναγνωρίζονται και δεσμεύονται από τα αντισώματα και 

τα Τ κύτταρα. Η παρουσία ενός τμήματος του λοιμογόνου παράγοντα μειώνει 

σημαντικά την πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών. 

Τα τμηματικά εμβόλια: Ηπατίτιδας Β, γρίπης, ακυτταρικό Κοκκύτη, Τυφοειδούς 

πυρετού,  νόσου Lyme, HPV. 

Η επίκτητη ανοσία των τμηματικών εμβολίων εξαρτάται από το αντιγόνο. Αν το 

αντιγόνο αποτελείται από πρωτεΐνη (Ηπατίτιδας Β, γρίπης) είναι Τ- εξαρτώμενο.  

 

ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΙΚΑ 

 

Τα πολυσακχαριδικά εμβόλια είναι μία ανεξάρτητη κατηγορία τμηματικών εμβολίων 

που αποτελούνται από μόρια της μακράς αλύσου της κάψουλας επιφανείας. Τέτοια 

εμβόλια είναι: του Πνευμονιόκοκκου (23δύναμο), του Μηνιγγιτιδόκοκκου, της 

Σαλμονέλλας και του Αιμόφιλου Ινφλούεντζας Β.  

Τα συγκεκριμένα εμβόλια είναι Τ- μη εξαρτώμενα που σημαίνει ότι ενεργοποιούν τα 

Β κύτταρα χωρίς την βοήθεια των Τ- κυττάρων. Τα εμβόλια αυτά είναι υπεύθυνα για 

την παραγωγή κυρίως IgM αντισωμάτων και σε μικρότερο βαθμό IgG αντισωμάτων. 

Η παραγωγή των μνημονικών κυττάρων είναι σημαντικά μειωμένη. Η προσθήκη σε 

αυτά τα εμβόλια μίας πρωτεΐνης-φορέα ενίσχυει την ανοσιακή απάντηση και την 

μετατροπή της από Τ- μη εξαρτώμενη σε Τ- εξαρτώμενη. Ως εκ τούτου, ο 

εμβολιασμός με τα απλά  πολυσακχαριδικά εμβόλια συστήνεται σε παιδιά άνω των 2 

ετών.  Ο συνδυασμός αυτών των εμβολίων με μία πρωτεΐνη φορέα δημιουργεί πιο 

ανοσογονικά εμβόλια και επιτρέπει την χρήση του από τη βρεφική ηλικία. 
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Τα εμβόλια που έχουν ως συστατικό πολυσακχαρίδη προκαλούν Τ ανεξάρτητη 

ανοσία. 

 

 

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 

 

Τελευταία, τα εμβόλια παράγονται μέσω των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών όπως 

στην περίπτωση του HPV, HBV, το εμβόλιο της γρίπης από ζώντες οργανισμούς και 

του τυφοειδή πυρετού. Καθώς επίσης και άλλα εμβόλια που παράγονται από γενετικά 

τροποποιημένους φορείς, από DNA, και από αντιιδιοτυπικά εμβόλια. 

Τα ανασυνδυασμένα εμβόλια της Ηπατίτιδας Β και των κονδυλωμάτων παράγονται 

από την εισαγωγή ενός τμήματος του γονιδίου ου ιού στο γονίδιο του  μύκητα ή του  

ιού. Του εμβόλιο του τυφοειδούς πυρετού έχει παραχθεί μα γενετική τροποποίηση 

ώστε να ην προκαλεί νόσηση ενώ το ενδορρινικό εμβόλιο της γρίπης (ζων 

αδρανοποιημένο) πολλαπλασιάζεται ενδορρινικά αλλά όχι στον πνεύμονα. 

Τα DNA εμβόλια βασίζονται στη χρήση μικροβιακών πλασμιδίων που εμπεριέχουν 

γονίδια ιών ή μικροβίων ή παρασίτων. Με την χορήγηση του εμβολίου ενεργοποιείται 

ο οργανισμός για την παραγωγή ιογενών ή βακτηριακών πρωτεϊνών που στη συνέχεια 

προκαλούν ανοσιακή απάντηση. Τα προτερήματα αυτών των εμβολίων είναι η 

λιγότερη ευαισθησία στη θερμοκρασία και η οικονομικότερη παραγωγή τους. Τα 

μειονεκτήματα όμως είναι αρκετά αφού τα ίδια εμβόλια μπορεί να είναι υπεύθυνα για 

την μειωμένη ανταπόκριση των γονιδίων που καταστέλλουν τους όγκους και να 

προκαλέσει χρωμοσωμική αστάθεια. Επίσης μπορεί να διεγείρει το φαινόμενο της 

αυτοανοσίας ( πειράματα που διενεργήθηκαν σε ζώα και όχι σε ανθρώπους). 

 

2.1.4β  Τρόπος χορήγησης εμβολίων 

 

Τα εμβόλια μπορούν να χορηγούνται ταυτόχρονα σε μια ανατομική απόσταση 5 

εκατοστών χωρίς να μειώνεται η ανοσογονικότητά τους. Τα  ζώντα εμβόλια Ιλαράς-

Ερυθράς- Παρωτίτιδας (MMR) και Ανεμευλογιάς (VAR) θα πρέπει να χορηγούνται ή 

ταυτόχρονα ή με μεσοδιάστημα 30 ημερών[12].  
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Σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη εμβολιασμού συστήνεται η χορήγηση εμβολίων 

βάση του ειδικού εθνικού προγράμματος εμβολιασμού για αυτές τις περιπτώσεις και 

αναλόγως της ηλικίας του ασθενούς. 

Σε περίπτωση απώλειας βιβλιαρίου υγείας συστήνεται ο εμβολιασμός βάσει ηλικίας, 

κατάστασης υγείας, επαγγέλματος και παράγοντες κινδύνου. Εξαίρεση αποτελεί το 

εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου PPSV23  όπου ο εμβολιασμός θα πρέπει να 

τεκμηριώνεται γραπτώς από το βιβλιάριο των εμβολίων[13]. 

 

2.1.4γ  Αντενδείξεις εμβολιασμού 

 

Ο εμβολιασμός αντενδείκνυται σε ασθενείς που παρουσιάζουν σοβαρές αλλεργικές 

αντιδράσεις σε προηγούμενη δόση εμβολίου ή σε παράγωγα αυτού. Ο εμβολιασμός 

με ζώντες εξασθενημένους ιούς αποτελεί αντένδειξη στις εγκύους και στους 

ανοσοκατεσταλμένους. Δεν χορηγείται επίσης το εμβόλιο έναντι της γρίπης ή του 

κίτρινου πυρετού, σε άτομα που έχουν παρουσιάσει επεισόδιο αναφυλακτικής 

αντίδρασης σε αυγό. Δεν ισχύει το ίδιο αναφορικά με τα εμβόλια της Ανεμευλογιάς 

και Παρωτίτιδας. Δεν αποτελούν αντένδειξη ο ήπιος πυρετός και η νόσηση από 

λοιμώδη νοσήματα καθώς και η πιθανή αντιβιοτική θεραπεία. Η υπερπυρεξία μετά το 

προηγούμενο εμβολιασμό δεν αποτελεί λόγω αναβολής ή ακύρωσης του 

εμβολιασμού.  

Η χρήση ανοσοσφαιρινών θα πρέπει να καθυστερήσει τον εμβολιασμό για 3 μήνες με 

εξαίρεση τον εμβολιασμό έναντι του Έρπητα Ζωστήρα (Varicella Zoster) ο οποίος θα 

πρέπει να καθυστερήσει για 5 μήνες. Η χορήγηση ερυθρών αιμοσφαιρίων ή ολικού 

αίματος θα πρέπει να καθυστερήσει τον εμβολιασμό για 2 και 3 μήνες αντίστοιχα[13] 

 

2.1.4δ  Συνιστώμενο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού:  

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2017 

 

ΣΧΗΜΑ1. 

Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού παιδιών και εφήβων 2017 
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2.1.4ε  Κατώτερη ηλικία χορήγησης εμβολίων 

 

Γενικά, η έναρξη του εμβολιασμού ξεκινάει  από το 2ο μήνα ζωής του βρέφους. 

Υπάρχουν όμως εμβόλια που μπορούν να χορηγηθούν από την γέννηση. Αυτά τα 

εμβόλια είναι το εμβόλιο της Ηπατίτιδας Β και της φυματίωσης. Η 6η εβδομάδα ζωής 

είναι η μικρότερη ηλικία για την χορήγηση των κάτωθι εμβολίων: DTaP, IPV,Hib, 

RV,MCV, PCV. Ο 12ος μήνας ζωής είναι η μικρότερη ηλικία χορήγησης για τα 

εμβόλια: HAV, MMR, VAR. Για το εμβόλιο έναντι της  γρίπης η μικρότερη ηλικία 

χορήγησης είναι οι 6 μήνες. Όμως, για την προστασία έναντι της γρίπης των βρεφών 

ηλικίας μικρότερης των  6μηνών,  συστήνεται ο εμβολιασμός του περιβάλλοντος 

τους. Όπως προαναφέρθηκε, για ένα μεγάλο αριθμό εμβολίων, η έναρξη εμβολιασμού 

μπορεί αν πραγματοποιηθεί από την ηλικία των 2 μηνών. Είναι σημαντική επίσης η 

τήρηση των μεσοδιαστημάτων μεταξύ των δόσεων των διαφόρων εμβολίων για την 

σωστή ανοσοποίηση των ατόμων. Η καθυστερημένη χορήγηση της επόμενης δόσης 

εμβολίου μπορεί να μην αλλάζει την αποτελεσματικότητα της ανοσοποίησης, αλλά η 

χορήγηση νωρίτερα από το συνιστώμενο μεσοδιάστημα μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά την παραγωγή αντισωμάτων. Επιτρέπεται η χορήγηση εμβολίων έως και 4 

ημέρες νωρίτερα από το προκαθορισμένο μεσοδιάστημα. Ο εμβολιασμός 5 ημέρες ή 

περισσότερες νωρίτερα από το προκαθορισμένο μεσοδιάστημα δεν προσμετράται 

στον εμβολιασμό ως εκ τούτου η χορήγηση ενός εμβολίου 5 ή περισσότερες ημέρες 

νωρίτερα από το προβλεπόμενο μεσοδιάστημα πρέπει να επαναληφθεί. 

Παρόλ’αυτά, υπάρχουν επιδημιολογικές συνθήκες που μπορούν να επηρεάζουν την 

ηλικία χορήγησης κάποιων εμβολίων. Συνεπώς, ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες ή 

τις τρέχουσες επιδημίες η εμβολιαστική κάλυψη παρουσιάζει μετατροπές.   

Όπως φαίνεται κι από μελέτες, ο εμβολιασμός είναι ασφαλής και μπορεί να ξεκινήσει 

χωρίς διαφοροποιήσεις του εκάστοτε συνιστώμενου Εθνικού Προγράμματος 

Εμβολιασμού για τον γενικό πληθυσμό και στα πρόωρα νεογνά, βασιζόμενοι στην 

χρονολογική κι όχι τη διορθωμένη ηλικία.  
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Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται η προωρότητα ενός βρέφους (ηλικία κύησης στη 

γέννηση <37 εβδομάδων)  καθώς και το Χ.Β.Γ. (λιγότερο των 2500 γραμμαρίων) δεν 

θα πρέπει να αλλάζουν ή να μεταθέτουν τον εμβολιασμό, εκτός από μερικές 

εξαιρέσεις (εμβόλιο Ροταϊού). Γίνεται λοιπόν σαφές ότι τα πρόωρα βρέφη θα πρέπει 

να εμβολιάζονται με βάση τη χρονολογική τους ηλικία και όχι την διορθωμένη 

ηλικία, όπως και τα Τ.Μ. βρέφη. Σχετικά με την ανοσιακή απάντηση, βάση μελετών, 

φαίνεται ότι στα πρόωρα βρέφη, με χαμηλό βάρος γέννησης (<1500γρ),  ΠΠΝ (<29 

εβδομάδων κύησης) και βρέφη που έχουν λάβει δεξαμεθαζόνη λόγω χρόνιας 

πνευμονοπάθειας, είναι μειωμένη. Παρόλ’αυτά φαίνεται ότι ο εμβολιασμός  παρέχει 

μια επαρκή  προστασία έναντι λοιμώξεων ακόμα και σε αυτές τις κατηγορίες παιδιών. 

Επίσης σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι η δοσολογία του εμβολίου δεν 

μεταβάλλεται, ούτε  διαιρείται για την χορήγηση σε βρέφη που γεννήθηκαν 

πρόωρα[14]. 

 

 

3.2 Προωρότητα και εμβολιασμός:  

3.2.1α Ιδιαιτερότητες ανοσιακής απόκρισης πρόωρων: 

 

Είναι γεγονός ότι τα νεογέννητα και τα μικρά βρέφη βρίσκονται σε μεγαλύτερο 

κίνδυνο λοίμωξης σε σχέση με τα μεγαλύτερα παιδιά λόγω της ανοσιακής 

ανωριμότητας που παρουσιάζουν στην αρχή της ζωής τους. Η σοβαρότητα των 

λοιμώξεων σχετίζεται άμεσα με την ηλικία κύησης των βρεφών αυτών. Όσο πιο 

πρόωρα είναι τα βρέφη τόσο πιο δύσκολα αντιμετωπίζουν τις λοιμώξεις.  

Ως εκ τούτου φαίνεται ότι η προωρότητα θέτει τα παιδιά σε μεγαλύτερο κίνδυνο και 

κυρίως  για καταστάσεις όπως η σήψη και η εντεροκολίτιδα[18,19]. 

Αυτό συμβαίνει διότι τα πρόωρα βρέφη έχουν ένα ανοσιακό σύστημα πολύ πιο 

ανώριμο. Κατά συνέπεια και οι αμυντικές ικανότητες του οργανισμού τους είναι 

ανώριμες. Οι αμυντικές αυτές ικανότητες αποτελούνται από ένα σύστημα φραγμών. 

Οι φυσικοί φραγμοί, που αποτελούν άμυνα για τον οργανισμό, έναντι των παθογόνων 

είναι πολλοί. Ξεκινώντας από το δέρμα, είναι γεγονός ότι τα πρόωρα βρέφη 

παρουσιάζουν μια διαπερατότητα σε σχέση με τα τελειόμηνα με αποτέλεσμα να 

μπορούν τα παθογόνα ευκολά να διαπεράσουν το φραγμό αυτό. Άλλοι φραγμοί που 
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προστατεύουν από την είσοδο των παθογόνων είναι  οι εκκρίσεις των βλεννογόνων 

καθώς και η έκκριση πεπτιδίων από τα κύτταρα του δέρματος, των πνευμόνων και 

των επιθηλιακών κυττάρων. Αυτές όμως οι πεπτιδικές εκκρίσεις  δεν παρέχουν 

αποτελεσματική προστασία έναντι των παθογόνων. Επίσης και ο κερατοειδής του 

οφθαλμού, είναι ένας εξίσου σημαντικός φυσικός φραγμός. Η ωριμότητά του 

τελειοποιείται από την 32η έως την 34η εβδομάδα όποτε τα βρέφη που γεννιούνται 

πριν από την 34η εβδομάδα κύησης  δεν προστατεύονται από τα παθογόνα που 

πιθανόν να εισέλθουν μέσω των οφθαλμών. Συνάμα, ο εντερικός βλεννογόνος, στα 

πρόωρα βρέφη που γεννιούνται πριν την  ολοκλήρωση του 7ου μήνα, έχει 

παρατηρηθεί ότι παρουσιάζει μειωμένη περισταλτικότητα  καθώς και  μειωμένη 

έκκριση γαστρικού υγρού και IgA, ως εκ τούτου τα παραπάνω δεν παρέχουν την 

αναμενόμενη προστασία στα πρόωρα βρέφη. 

Γενικά, η απουσία εκκρίσεων εμποδίζει την παραγωγή χυμειοκινών, κατ΄ επέκταση 

και την παραγωγή κυτταροκινών και ως συνέπεια δεν ενεργοποιούνται τα  δενδριτικά 

κύτταρα και η επίκτητη ανοσία. 

Επιπλέον, η φυσική  ανοσία όπως προαναφέρθηκε είναι σημαντικά πιο ανώριμη κατά 

συνέπεια είναι ασθενέστερη η αναγνώριση παθογόνων με αποτέλεσμα την μειωμένη 

έκκριση τόσο των κυτταροκινών, των χυμοκινών όσο και των CSF λόγω της έλλειψης 

τόσο των δενδριτικών κυττάρων όσο και των μακροφάγων και των κυττάρων 

παρουσίασης αντιγόνων, αντιγονοπαρουσιαστικών (APC). Η ελαττωματική δράση 

των APC επηρεάζει επίσης και την ανοσοσοποίηση καθώς τα φαγοκύτταρα δεν έχουν 

την ικανότητα να παρουσιάσουν τα αντιγόνα του εμβολίου στα Τ- κύτταρα. Κατά 

συνέπεια η απάντηση στην ανοσοποίηση είναι ελαττωμένη. 

Επιπρόσθετα και η παραγωγή των ουδετεροφίλων επηρεάζεται από την προωρότητα, 

γιατί αυτή φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τον αριθμό τους (μειωμένος σε σχέση με 

τα τελειόμηνα) με αποτέλεσμα την ασθενέστερη φαγοκυτταρική τους ικανότητα στο 

σημείο της εισόδου του λοιμογόνου παράγοντα  

Είναι επίσης γνωστό ότι το σύστημα του συμπληρώματος που ασκεί βακτηριδιοκτόνο 

δράση δεν μεταφέρεται διαπλακουντιακά. Η σύνθεσή του αρχίζει ήδη από το πρώτο 

τρίμηνο κύησης αλλά ανιχνεύεται σε πολύ μικρές ποσότητες έως την 29η εβδομάδα 

κύησης. Τα κύτταρα που παράγουν έχουν χημειοτακτική ικανότητα και ικανοτητα 

οψωνινοποίησης ώστε να εξουδετερώνουν τους μικροοργανισμούς επί απουσίας 

αντισωμάτων. Εν απουσία του ώριμου συστήματος του συμπληρώματος ο 
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οργανισμός δεν μπορεί να κάνει τα παραπάνω και έτσι αδυνατεί να δράσει έναντι του 

παθογόνου. Η σημασία όμως του συμπληρώματος υπερβαίνει την άμεση καταστροφή 

του παθογόνου, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο και στην επίκτητη ανοσία, που ως 

συνέπεια της προωρότητας είναι και αυτή ανεπαρκής.  

Συμπερασματικά λοιπόν, έχει τεκμηριωθεί ότι η επίκτητη ανοσία (κυτταρική και 

χυμική) είναι λιγότερο λειτουργική στα πρόωρα νεογνά σε σχέση με τα τελειόμηνα. 

Αυτό συμβαίνει διότι ενώ τα Τ- κύτταρα είναι περισσότερα στα πρόωρα βρέφη σε 

σχέση με τα τελειόμηνα, τόσο τα Th1 όσο και τα Th2 λειτουργικά διαφέρουν από τα 

πιο ώριμα βρέφη. Ως επακόλουθο αυτού είναι ο ανεπαρκής έλεγχος – αντιμετώπιση 

ενός παθογόνου. 

Δεν είναι ακόμα τεκμηριωμένη η ανεπαρκής απάντηση των Β κυττάρων σε πρόωρα 

βρέφη, αλλά πιστεύεται ότι η ειδικότητα των Β κυττάρων ενεργοποιείται κατά τη 

γέννηση, ενώ η ανάπτυξη των υποδοχέων των Β κυττάρων δημιουργούνται κατά το 

3ο τρίμηνο κύησης. 

Ακόμα και η προστασία έναντι των ιών στα πρόωρα γεννημένα βρέφη είναι 

επηρεασμένη. Η εισβολή ενός ιού θα ενεργοποιούσε, όπως στα τελειόμηνα βρέφη, 

την Ιντερφερόνη Ι, με τη σειρά της αυτή θα προκαλούσε την ενεργοποίηση του MHC 

Ι και στη συνέχεια την ενεργοποίηση των κυτταροτοξικών Τ—κυττάρων γεγονός που 

στη συγκεκριμένη ομάδα παιδιών είναι μειωμένη[20]. [Σχετικά με την παραγωγή 

αντισωμάτων, την 15η εβδομάδα κύησης αρχίζει η παραγωγή τους και κατά την 

εμβρυική ζωή αναπτύσσεται η ικανότητα παραγωγής ενός μεγάλου αριθμού 

αντισωμάτων. Η ειδικότητα και η ικανότητα τους όμως είναι σαφώς ασθενέστερη στα 

πρόωρα σε σχέση με τα τελειόμηνα βρέφη. Έχει όμως διαπιστωθεί ότι η παραγωγή 

IgM αντισωμάτων στα πρόωρα βρέφη είναι επαρκής παρόλο που η παραγωγή IgG 

αντισωμάτων δεν είναι αρκετή. 

 Στον εμβολιασμό όπου κατά κύριο λόγο προάγεται η χυμική ανοσία παράγονται 

αρχικά IgM αντισώματα που με τη σειρά τους θα ενεργοποιήσουν τα IgG 

αντισώματα. Η παραγωγή των IgG αντισωμάτων επιτυγχάνεται μέσω της 

ενεργοποίησης των Th1 και Th2. Με βάσει τα όσα προαναφέρθηκαν είναι κατανοητό 

ότι στα πρόωρα βρέφη η παραγωγή των IgG αντισωμάτων είναι ασθενέστερη και ως 

αποτέλεσμα δεν μπορούν τα βρέφη αυτά να έχουν μια μακροχρόνια προστασία έναντι 

των συγκεκριμένων παθογόνων για τα οποία ενεργοποιήθηκε η αντισωματική 

απάντηση.  
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Τα ολοκυτταρικά εμβόλια και τα πολυσακχαριδικά είναι αυτά που προάγουν την 

παραγωγή των Β κυττάρων και των IgM χωρίς την παραγωγή των IgG. Τα εμβόλια 

λοιπόν αυτά είναι ανεξάρτητα της ενεργοποίησης των Τ- κυττάρων (Τ-ανεξάρτητα). 

Αυτό το γεγονός συντελεί στην ασθενέστερη προστασία των  προώρων βρεφών κατά 

τον εμβολιασμό με τα παραπάνω εμβόλια σε σχέση με τα τελειόμηνα βρέφη. 

Την χυμική  και κυτταρική ανοσία ενεργοποιεί ο εμβολιασμός με ζώντα 

εξασθενημένο ιό. Η προστασία όμως λόγω του ανώριμου ανοποιητικού είναι 

ασθενέστερη και σε αυτή την περίπτωση. Όμως η χορήγηση τους γίνεται μετά τον 

πρώτο χρόνο ζωής οπότε και η ανάπτυξη αντισωμάτων είναι σαφώς βελτιωμένη και 

σχεδόν παρόμοια με αυτή των τελειόμηνων νεογνών. 

Στην ικανοποιητική ανοσοποίηση των πρόωρων βρεφών φαίνεται να συμβάλλει η 

μειωμένη μεταφορά των αντισωμάτων από τη μητέρα στο βρέφος (διαπλακουντιακά).  

Τα παιδιά αυτά δεν φαίνεται να έχουν την δυνατότητα να προστατευτούν από 

παθογόνα μέσω των αντισωμάτων που μεταφέρθηκαν από τη μητέρα στο έμβρυο. 

Συνεπώς η ανοσοποίηση ενεργοποιεί την παραγωγή των αντισωμάτων του νεογνού 

χωρίς την παρεμβολή των μητρικών αντισωμάτων, τα οποία θα παρεμπόδιζαν την 

παραγωγή ιδίων αντισωμάτων[21,22]. 

 

3.2.1β Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα εμβολίων σε πρόωρα 

νεογνά: 

 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι ο εμβολιασμός μπορεί να προστατεύσει ένα 

πρόωρο βρέφος παρά το ανώριμο ανοσοποιητικό του σύστημα. 

Ως εκ τούτου, η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιάτρων (ΑΑΠ) συστήνει τον 

εμβολιασμό όλων των νεογνών ανεξαρτήτως προωρότητας και βάρους γέννησης 

βάση του ίδιου προγράμματος εμβολιασμού που ισχύει για τα τελειόμηνα  βρέφη, με 

καλό βάρος γέννησης, και εφόσον δεν παρουσιάζουν επιπλοκές. Εξαίρεση αποτελεί 

το εμβόλιο της Ηπατίτιδας Β το οποίο χορηγείται ανάλογα με το βάρος γέννησης 

(μικρότερο ή όχι των 2000γρ) και το αντιγόνο επιφανείας της μητέρας (HbsAg)[23]. 

Αναλυτικότερα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εμβολίων αυτών σε βρέφη 

που γεννήθηκαν πρόωρα μελέτες το επιβεβαιώνουν και παραθέτονται στη συνέχεια. 
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 3.2.2 Εμβόλιο HBV: 

 

Το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β (HBV) είναι το μόνο εμβόλιο του οποίου η 

χορήγηση επιτρέπεται / συστήνεται από την πρώτη κιόλας ημέρα ζωής του 

νεογνού[24]. 

Η συγκέντρωση αντισωμάτων μετά την χορήγηση του εμβολίου της Ηπατίτιδας Β 

φαίνεται να μην διαφέρει πολύ στα τελειόμηνα νεογνά (ΤΜ) σε σχέση με τα πρόωρα 

νεογνά (ΠΝ). Αναφορικά με την παραγωγή αντισωμάτων στα ΠΝ, μια μικρότερη 

αντισωματική συγκέντρωση αυτών (<100 mIU/ml)  σημειώνεται στα εξαιρετικά 

χαμηλού βάρους νεογνά όπου μετά από την χορήγηση της επαναληπτικής δόσης 

φαίνεται να έχουν ικανοποιητική απάντηση (με συγκέντρωση αντισωμάτων >100 

mIU/ml). 

Έρευνες με σκοπό τη μελέτη  της συσχέτισης του βάρους σώματος και της 

ανοσογονικότητας του εμβολίου έναντι της Ηπατίτιδας Β δεν καταλήγουν σε σαφές 

συμπέρασμα[25]. 

Υπάρχουν και άλλες μελέτες επίσης που  επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. Στη μελέτη 

των Thomas N. et al (2003) δεν  φαίνεται να συσχετίζεται η ηλικία κύησης  στη 

γέννηση με την ανοσογονικότητα του εμβολίου της Ηπατίτιδας Β. Γενικά  όμως ο 

εμβολιασμός έναντι της Ηπατίτιδας Β στα βρέφη που γεννήθηκαν πρόωρα φαίνεται 

να σχετίζεται με χαμηλότερες συγκεντρώσεις αντισωμάτων σε σχέση με την 

συγκέντρωση αντισωμάτων μετά από την ανοσοποίηση σε τελειόμηνα νεογνά. Στην 

ίδια μελέτη διερευνήθηκε η παρουσία αντισωμάτων  έναντι του ιού της Ηπατίτιδας Β 

σε 3 και 7 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού σχήματος (3 δόσεις). 

Εκεί διαπιστώθηκε  ότι ο τίτλος αντισωμάτων δεν διαφέρει  μεταξύ των τελειόμηνων  

και  πρόωρων νεογνών[23]. 

Άλλες μελέτες δείχνουν ότι η ανοσογονικότητα του εμβολίου της Ηπατίτιδας Β 

αυξάνεται από την 7η  έως την 30η  ημέρα ζωής ανεξαρτήτως προωρότητας ή 

εβδομάδας κύησης[25,26,27,28,29]. 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β 
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 Για τα πρόωρα βρέφη όπου γεννιούνται από μητέρα με HBsAg (-) αρνητικό και 

τα βρέφη των μητέρων αυτών είναι πρόωρα, με βάρος γέννησης >2000 γρ  είναι 

δυνατή η χρήση πολυδύναμου εμβολίου που εμπεριέχει αυτό της Ηπατίτιδας Β 

και το οποίο θα μπορούσε να αρχίσει το νωρίτερο στην ηλικία των 6 εβδομάδων. 

Δεν υπάρχει καμία αντένδειξη για την χορήγηση του εμβολίου σε αυτή την 

περίπτωση. Συστήνεται  η  χορήγηση  4ης δόσης εμβολίου Ηπατίτιδας Β όταν  έχει 

γίνει η πρώτη δόση στη γέννηση ή στην ηλικία κάτω του ενός μηνός και σε βρέφη 

ηλικίας κύησης < 32 εβδομάδων. Σημαντικό είναι η τελευταία δόση του εμβολίου 

να μην γίνει νωρίτερα από την ηλικία των 6 μηνών. 

 Για τα νεογνά με βάρος γέννησης < 2000γρ που είναι σε καλή γενική κατάσταση 

και τα οποία νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Νεογνών συστήνεται η 

χορήγηση εμβολίου  πριν την έξοδο τους  από το μαιευτήριο ή μέχρι την ηλικία 

των 30 ημερών. 

 Αναφορικά με  νεογνά που γεννιούνται από μητέρες HBsAg (+) συστήνεται η 

χορήγηση εμβολίου έναντι της Ηπατίτιδας Β και χορήγηση υπεράνοσης γ-

σφαιρίνης έναντι του ιού της Ηπατίτιδας Β (HBIG) εντός 12 ωρών από τη 

γέννηση. Το ίδιο ισχύει για όλα τα βρέφη που γεννιούνται από μητέρες HBsAg 

(+)  ανεξαρτήτους βάρους γέννησης ή εβδομάδας κύησης στη γέννηση. 

Έτσι, για τα πρόωρα βρέφη με βάρος <2000γρ που ανήκουν σε αυτή την κατηγόρια 

το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού συστήνει να λαμβάνουν ένα εμβόλιο στη 

γέννηση ή πριν την έξοδο από το νοσοκομείο αναλόγως της περίπτωσης και να 

λαμβάνουν επιπλέον 3 δόσεις με σκοπό την πλήρη ανοσοποίηση, ξεκινώντας από τον 

πρώτο μήνα ζωής. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμβολιασμού, συστήνεται ο έλεγχος των 

αντισωμάτων 1 με 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού έναντι της  

Ηπατίτιδας Β (και όχι νωρίτερα από τις 4 εβδομάδες). Επίσης έλεγχος αντισωμάτων 

(HBsAg, anti- HBs) πρέπει να απαναλαμβάνεται και αργότερα στην ηλικία των  9 - 

18 μηνών [29,30].  

Για τα βρέφη μητέρων με άγνωστο HBsAg συστήνεται η χορήγηση μονοδύναμου 

εμβολίου εντός 7 ωρών από τη γέννηση εν αναμονή  των απαντήσεων του ιολογικού 

ελέγχου της μητέρας. Σε περίπτωση αμφίβολου αποτελέσματος μητέρας ενδείκνυται 

η χορήγηση στο βρέφος ειδικής  υπεράνοσης γ-σφαιρίνης έναντι του ιού της 

Ηπατίτιδας Β (HBIG) εντός 7 ημερών από τη γέννηση [23]. 
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3.2.3 Εμβόλιο DTaP-IPV-HIB: 

 

Με βάση τα δεδομένα των ερευνών Vasquez L. et al. επιβεβαιώνεται ότι η 

ανοσογονικότητα του πενταδύναμου εμβολίου έναντι Διφθερίτιδας, Τετάνου, 

Κοκκύτη, Πολιομυελίτιδας και Αιμόφιλου της Ινφλουέντζας (DTaP-IPV-HIB) δεν 

διαφέρει αν αυτό χορηγηθεί σε τελειόμηνα ή πρόωρα νεογνά ( πολύ πρόωρα, 

εξαιρετικά πρόωρα νεογνά) και εφόσον χορηγηθούν οι δόσεις στους 2, 4 και 6 μήνες 

βάσει του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού[26]. 

Διαπιστώθηκε, επίσης  ότι η χορήγηση εμβολίου και η ανοσιακή απάντηση σε 

πρόωρα νεογνά σχετίζεται άμεσα με την εβδομάδα κύησης και το βάρος γέννησης. 

Για τα πολύ πρόωρα νεογνά  ηλικίας κύησης 31 εβδομάδων ή λιγότερο με 

επιπλεγμένο περιγεννητικό ιστορικό ανοσογονικότητα παρουσιάζει μεταβολές. Όμως 

ακόμα και η χαμηλότερη προστασία που μπορεί να προσφέρει ο εμβολιασμός σε αυτή 

την ομάδα των νεογνών, συμβάλλει σημαντικά στην προστασία έναντι των 

λοιμώξεων. Επίσης στη μελέτη αυτή υποστηρίζεται ότι δεν πρέπει να καθυστερεί η 

πρώτη δόση πέραν των 2 μηνών από την ημερομηνία γέννησης στα παιδιά 

παρουσιάζουν σταθερή κλινική εικόνα.  

Αναφέρεται επίσης στην ίδια μελέτη ότι η προστασία που παρέχει ο εμβολιασμός, 

έναντι του Αιμόφιλου της Ινφλούντζας, σε βρέφη < 32 είναι περιορισμένη. 

Ειδικά για τα πολύ πρόωρα βρέφη (<30 εβδομάδων) διαπιστώθηκε ότι ο εμβολιασμός 

παρέχει μικρότερη ποσότητα αντισωμάτων. Με την χορήγηση όμως της 

επαναληπτικής δόσης του εμβολίου δεν διαπιστώνονται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των τίτλων αντισωμάτων που αναπτύσσουν στα τελειόμηνα και στα 

πολύ πρώρα βρέφη[31]. 

Σχετικά με τις παρενέργειες και την ασφάλεια των προαναφερθέντων εμβολίων δεν 

φαίνεται να καταγράφονται διαφορές μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν πρόωρα σε 

σχέση με τα  τελειόμηνα. 

Αναφορικά με τα επεισόδια άπνοιας που φαίνεται να κατεγράφησαν σε πρόωρα 

νεογνά μετά από τη χορήγηση του ολοκυτταρικού εμβόλιο του Κοκκύτη δεν φαίνεται 

να επαναλήφθηκαν ή να κατεγράφησαν μετά την χορήγηση του ακυτταρικού 

εμβολίου του Κοκκύτη και το οποίο κυκλοφορεί στη χώρα μας[32].  
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3.2.4 Εμβόλιο MMR και VAR: 

 

Η χορήγηση του εμβολίου αυτού τον 15ο μήνα ζωής φαίνεται να ενεργοποιεί τόσο το 

σύστημα του συμπληρώματος όσο και την παραγωγή αντισωμάτων. Η χορήγηση του 

εμβολίου έναντι της Ιλαράς, Ερυθράς Παρωτίτιδας φαίνεται να προκαλεί μια 

προστατευτική ανοσιακή απάντηση τόσο στα τελειόμηνα όσο και στα πρόωρα 

γεννημένα βρέφη. Έτσι συστήνεται και αυτό το εμβόλιο στα παιδιά που γεννήθηκαν 

πρόωρα. στις περιπτώσεις επιδημιών όπου αποτελεί επιτακτική ανάγκη η χορήγηση 

του εμβολίου στους 12 μήνες ζωής φαίνεται ότι από τη μία στα τελειόμηνα βρέφη η 

παραγωγή αντισωμάτων είναι εξασθενημένη λόγω των κυκλοφορούντων μητρικών 

αντισωμάτων , ενώ στα πρόωρα είναι μειωμένη λόγω της μη ολοκληρωμένης 

ωρίμανσης του ανοσιακού συστήματος , παρόλο που σε αυτή  την περίπτωση δεν 

έχουμε ιδιαίτερη παρουσία κυκλοφορούντων μητρικών αντισωμάτων. Και στις 2 

περιπτώσεις οι 2 δόσεις εμβολίου εξασφαλίζουν μια μακροχρόνια προστασία έναντι 

του ιού της Ιλαράς, Ερυθράς, Παρωτίτιδας[33]. 

 

 

3.2.5 Εμβόλιο ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΚΟΥ ΟΡΟΟΜΑΔΟΣ C: 

 

Στις περιπτώσεις των συζευγμένων εμβολίων όπως αυτό του Μηνιγγιτιδόκοκκου, του 

Πνευμονιοκόκκου και του Αιμόφιλου της Ινφλουέντζας υπάρχει πάντα η παρουσία 

αντιγόνων της Διφθερίτιδας - Τετάνου. Το αντιγόνο  της Διφθερίτιδας- Τετάνου έχει 

το ρόλο της πρωτεΐνης μεταφορέα. Όπως και στα παραπάνω συζευγμένα εμβόλια  και 

το εμβόλιο έναντι του Μηνιγγιτιδόκοκκου C  φαίνεται να παρέχει προστασία και στα 

πρόωρα βρέφη 

Αναδρομική μελέτη που έλαβε χώρα στην νότια Καλιφόρνια η οποία αναζήτησε την 

εμβολιαστική κάλυψη στο πρώτο χρόνο ζωής των παιδιών που γεννήθηκαν πρόωρα ή 

είχαν χαμηλό βάρος γέννησης βρέθηκε ότι  

 

3.2.6 Εμβόλιο ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ: 
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Η ανοσοποίηση έναντι του Πνευμονιοκόκκου (PCV) δεν φαίνεται να παρουσιάζει 

αλλαγές  μεταξύ των τελειόμηνων και των πρόωρων νεογνών, ούτε μεταξύ των 

χαμηλών σε βάρος γέννησης σε σχέση με τα φυσιολογικά σε βάρος γέννηση βρέφη. 

 Από μελέτες φαίνεται ότι όλα τα νεογνά (ανεξαρτήτου προωρότητας)  που 

εμβολιάστηκαν έναντι του Πνευμονιόκοκκου παρουσιάζουν τις  τοπικές αντιδράσεις 

και κάποιες φορές υπερπυρεξία. Καταγράφεται ότι υπερτερεί στα πρόωρα νεογνά το 

οίδημα στην περιοχή της χορήγησης του εμβολίου. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 

μελέτη η αύξηση της συχνότητας των πυρετικών σπασμών που παρατηρήθηκε σε 

πρόωρα βρέφη που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της Διφθεριτιδας –Τετάνου- 

Κοκκύτη- Αιμόφιλου της Ινφλουέντζας ταυτόχρονα με το εμβόλιο του 

Πνευμονιόκοκκου σχετίζεται κυρίως με το αίτιο της προωρότητας (φαινόμενο 

μητρικής αιτιολογίας, περιγεννητικής ή κάποιων προδιαθεσικών παραγόντων). 

Όλα τα παραπάνω συναινούν, βάσει της μελέτης στη χρήση του 7δύναμου εμβολίου 

έναντι του Πνευμονιόκοκκου στα πρόωρα νεογνά[34]. 

 

 

 

 

3.2.7 Εμβόλιο ΓΡΙΠΗΣ: 

 

Από το  2003, το εμβόλιο της γρίπης συστήνεται σε  όλες τις ηλικίες άνω των 6 

μηνών ανεξαρτήτως αν το παιδί παρακολουθεί παιδικό σταθμό. Το ίδιο ισχύει και για 

τα πρόωρα βρέφη όπου φαίνεται ότι τα αντισώματα που παράγονται από την 

χορήγηση του εμβολίου έναντι της γρίπης  είναι  τα ίδια με αυτά  που παράγονται 

μετά τη χορήγηση του ίδιου εμβολίου σε τελειόμηνα βρέφη. 

Οι οδηγίες συστήνουν την χορήγηση του εμβολίου για τα βρέφη άνω των 6 μηνών 

ενώ την πρώτη φορά χορήγησης του εμβολίου συστήνεται η χορήγηση 2 δόσεων με 

μεσοδιάστημα μεταξύ των δόσεων 2 μηνών[35]. 

Μελέτες απέδειξαν ότι το εμβόλιο της γρίπης είναι ασφαλές να χορηγηθεί μετά τον 6ο 

μήνα ζωής σε όλα τα βρέφη και ειδικά σε αυτά που γεννήθηκαν πριν την 

συμπλήρωση της 32ης εβδομάδας ζωής αρκεί να γίνουν αρχικά 2 δόσεις εμβολίου. Ο 
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ανοσογονικότητα του εμβολίου αυτού φαίνεται να είναι επαρκής για τα πρόωρα 

βρέφη[36]. 

 

3.2.8 Τρόπος χορήγησης εμβολίων σε πρόωρα βρέφη 

 

        Για τον πιο ορθό εμβολιασμό και την σωστή χορήγηση του εμβολίου στα 

πρόωρα βρέφη είναι σημαντική η χρήση της σωστής βελόνας στο σωστό σημείο 

έγχυσης. Έτσι το σημείο εμβολιασμού για τα παιδιά κάτω των 28 εβδομάδων και τα 

πρόωρα βρέφη είναι το άνω τριτημόριο του πρόσθιου πλάγιου τμήματος του μηρού 

και η χρήση της βελόνας με μήκος 15,8 χιλιοστά ή 25,4 χιλιοστά. Η περιοχή έγχυσης 

θα πρέπει να πιέζεται μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη του ατόμου που χορηγεί το 

εμβόλιο ενώ η είσοδος της βελόνας θα πρέπει να έχει μια κλίση 90ο με το δέρμα[37]. 

Άλλες μελέτες αναφέρουν ότι το σημείο χορήγησης είναι διαφορετικό αναλογα με την 

ηλικία.Το σημείο χορήγησης του εμβολίου για τα πρόωρα βρέφη καθώς και για τα 

τελειόμηνα έως την ηλικία του 1 έτους είναι το προσθιοπλάγιο τμήμα του μηρού και 

το μήκος της βελόνας που χρησιμοποιείται είναι 16-25 χιλιοστά. Για τη σωστή 

χορήγηση του εμβολίου συστήνεται η είσοδος όλου του μήκους της βελόνας στο μυ 

και  η περιοχή θα πρέπει να είναι καλά τεντωμένη. Για τα παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης 

του πρώτου έτους ζωής πρέπει να χρησιμοποιούνται οι βελόνες μήκους 16-25 

χιλιοστά για την χορήγηση του εμβολίου στον δελτοειδή μυ, ενώ για την χορήγηση 

του εμβολίου στο προσθιοπλάγιο τμήμα του μηρού πρέπει να χρησιμοποιείται βελόνα 

μήκους 25-32 χιλιοστά [14]. 

 

 

3.3  ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

  

Όπως ήδη επισημάνθηκε, η προωρότητα και το χαμηλό βάρος γέννησης μειώνουν 

περαιτέρω την ήδη μειωμένη ανοσολογική απάντηση των νεογνών. 

Παρ’ όλα αυτά, συστήνεται η εφαρμογή του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού και 

σε αυτή την ομάδα νεογνών, με βάση την χρονολογική τους ηλικία κι όχι τη 

διορθωμένη. Συχνά όμως η ανοσοποίηση αυτών των βρεφών καθυστερεί χωρίς 

συγκεκριμένη αιτιολογία.  



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

30 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναδρομική μελέτη της εμβολιαστικής 

κάλυψης  πρόωρων νεογνών και νεογνών με χαμηλό βάρος γέννησης που γεννήθηκαν 

στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο και νοσηλευτήκαν στην Μονάδα Εντατικής 

Νοσηλείας Νεογνών του ‘Βενιζελείου’ Νοσοκομείου, Ηρακλείου Κρήτης από το 

2013 έως το 2016. Η μελέτη αποσκοπεί στην αποτύπωση της εμβολιαστικής τους 

κάλυψης κατά την διάρκεια των 2 πρώτων ετών της ζωής τους. 
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4. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 
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4.1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 

Ο πληθυσμός των  νεογνών που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία αποτελείτο 

από 222 πρόωρα νεογνά που γεννήθηκαν στην Κρήτη ή στο Νότιο Αιγαίο και 

νοσηλευθήκαν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του ‘Βενιζελείου’ 

Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης κατά το χρονικό διάστημα από τον  Ιανουάριο 2013 

έως τον Δεκέμβριο 2016.  

Αρχικά έγινε τηλεφωνική επικοινωνία και ενημέρωση των γονέων για την 

εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης και επί συμφωνίας τους να συμμετέχουν, 

ζητήθηκε να αποστείλουν αντίγραφο της καταγεγραμμένης ανοσοποίησης από το 

βιβλιαρίου υγείας του παιδιού. Η αποστολή του αντίγραφου του βιβλιαρίου υγείας 

του παιδιού επετεύχθη μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, email ή fax. Ορισμένοι 

γονείς επέλεξαν την δια ζώσης συνάντηση και ανταλλαγή των ζητούμενων 

πληροφοριών.   

Πλην των δημογραφικών στοιχείων (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο,  ημερομηνία 

γέννησης)  καταγράφηκαν από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού η ηλικία κύησης κατά 

τη γέννηση, το βάρος γέννησης και ακριβείς ημερομηνίες εμβολιασμού των παιδιών, 

για καθένα εμβόλιο που εμπεριέχεται στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού 2017 και 

συστήνεται ως την ηλικία των 2 ετών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, προ της λήψης του ιστορικού και του αντίγραφο 

βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ενημέρωση των 

γονέων για τη φύση της μελέτης και δόθηκε προφορική συγκατάθεση για τη 
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συμμετοχή τους σε αυτή. Η μελέτη εγκρίθηκε από την Διοίκηση 7ης ΥΠΕ και από το 

Επιστημονικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Βενιζέλειο – 

Πανάνειο. 

 

4.2   ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:  

 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση των 

προγραμμάτων Excel 2013, ANOVA  και SPSS 23.0. 

Με την χρήση του SPSS ελέγχθηκε η εμβολιαστική κάλυψη των προώρων τα 

οποία ομαδοποιήθηκαν βάσει του βάρους γέννησης και των εβδομάδων κύησης. Στη 

συνέχεια, τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις συσχετίσθηκαν (Excel, SPSS 23.0) με 

την  ηλικία χορήγησης του πρώτου εμβολίου και την εμβολιαστική κάλυψη των 

παιδιών στο πρώτο έτος ζωής. Τέλος, πραγματοποιήθηκε περαιτέρω διαχωρισμός των 

προώρων σε υποομάδες με βάση την ηλικία κύησης και το βάρος γέννησης. 

Στην εκάστοτε υποομάδα, έγιναν οι συσχετίσεις της ηλικίας χορήγηση πρώτου 

εμβολίου και ολοκλήρωση εμβολιαστικής κάλυψης στα δύο πρώτα χρόνια ζωής.   

Τα πρόωρα ομαδοποιήθηκαν με βάση το βάρος γέννησης και την ηλικία κύησης κατά 

τη γέννηση στις κάτωθι ομάδες: 

 Χαμηλού βάρους γέννησης: 1500 – 2700 gr 

 Πολύ χαμηλού βάρους γέννησης: 1200 – 1500 gr 

 Εξαιρετικά χαμηλού βάρους γέννησης: 800 – 1200 gr 

 <800 gr 

Στις εκάστοτε υποομάδες έγιναν, με τη χρήση του Excel και του SPSS 23.0, οι 

συσχετίσεις της ηλικίας χορήγησης της πρώτης δόσης του εμβολίου για: την 

ηπατίτιδα Β (HEP B), τη Διφθερίτιδα - τον Τέτανο – τον Κοκκύτη (DTP), την 

Πολυομυελίτιδα (IPV), τον Αιμόφιλο της Ινφλουένζας (HIB), τον Πνευμονιόκοκκο 

(PCV), τον Ροτα-ιό (ROTA), τον Μηνιγγιτιδόκοκκο C (MCC), την Ιλαρά – Ερυθρά – 

Παρωτίτιδα (MMR), την Ανεμευλογιά (VAR) και την Ηπατίτιδα Α (HEP A). Στη 

συνέχεια, τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις συσχετίσθηκαν με την ηλικία 

χορήγησης του πρώτου εμβολίου στις διαφορες υποομάδες στις οποίες χωρίστηκε ο 
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πληθυσμός ανάλογα με το βάρος γέννησης και την ηλικία κύησης στη γέννηση. 

Στατιστικά σημαντική διαφορά θεωρήθηκε αυτή για την οποία το p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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5.1 ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ: 

Στη συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχαν 222 ασθενείς που γεννήθηκαν πρόωρα εκ των 

οποίων 94 ήταν κορίτσια (42% των ασθενών) και 128 αγόρια (58% των ασθενών). 

(Γράφημα 1). 

  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 94 42%

ΑΓΟΡΙΑ 128 58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 222 100%
 

 

Τα παιδιά αυτά ταξινομήθηκαν βάσει ηλικίας κύησης και του βάρους γέννησης. 

Το μέσο βάρος γέννησης των πρόωρων νεογνών που μελετήθηκαν ήταν 1812,4 gr ± 

480,76gr. Ομαδοποιώντας περαιτέρω κατά φύλο, το μέσο βάρος γέννησης για τα 

αγόρια ήταν 1833,77 gr ± 479,43 gr και για τα κορίτσια 1777,92 gr ± 483,13 gr 

(Χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά) (Γράφημα 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 1837,77 1777,92 1812,4

ΔΙΑΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 1840 1830 1840

STD. DEVIATION 479,43 483,13 480,76
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των προώρων (155/222, 70%) άνηκε στην ομάδα του 

χαμηλού βάρους γέννησης (ΒΓ: 1500 – 2700 gr) (Γράφημα 3). 

Με βάση τον διαχωρισμό βάσει της εβδομάδας κύησης, βρέθηκε ότι η πλειοψηφία 

του υπό μελέτη πληθυσμού γεννήθηκε μεταξύ 32 και 36 εβδομάδων κύησης 

(Γράφημα 4).  

 

5.2   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

 

Διαπιστώθηκε ότι δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές στον 

χρόνο έναρξης εμβολιασμού ανάλογα με το φύλλο (άρρεν, θήλυ). Επίσης δεν 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των υποομάδων στις οποίες 

χωρίστηκε ο πληθυσμός (βάρος γέννησης, ηλικία κύησης) και την έναρξη 

εμβολιασμού ( p>0.05). 

Παρακάτω θα παρατεθεί αναλυτικά για κάθε εμβόλιο η ηλικία έναρξης και η 

ενδεχόμενη  ολοκλήρωση της εμβολιαστική κάλυψης στα δύο πρώτα έτη ζωής. 

 

5.2.1 ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β 

 

Το 98.6% των πρόωρα γεννημένων παιδιών ξεκίνησαν τον εμβολιασμό για 

την ηπατίτιδα Β. Ο σωστός χρόνος εμβολιασμού για την ηπατίτιδα Β είναι ο 2ος 

μήνας ζωής. Όπως όμως αναφέραμε και παραπάνω σχετικά με τον εμβολιασμό των 

παιδιών μητέρων με HBSAg (+) ή αμφίβολο και στην δική μας μελέτη διαπιστώθηκε 

ότι 2/222 παιδιών που γεννήθηκαν πρόωρα έλαβαν το εμβόλιο έναντι της Ηπατίτιδας 

Β στη γέννηση και τα οποία εμβολιάστηκαν με 4 δόσεις εμβολίου. Η πλειοψηφία των 

παιδιών (71,2%) ξεκίνησε τον εμβολιασμό για την HEP B μεταξύ 2ου και 3ου μήνα 

ζωής (Γράφημα 5  ). 

Στο σύνολο όμως το παιδιών της μελέτης μας την πρώτη δόση του εμβολίου 

έστω και καθυστερημένα έλαβαν το 98,6% των παιδιών. Ολοκλήρωσαν τον 

εμβολιασμό με 3 δόσεις το 94% των παιδιών. 4η δόση εμβολίου έλαβε το 45,5% 

αυτών (δεν αποτελεί οδηγία σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού 2017) 

(Γράφημα 6). 
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5.2.2 ΕΜΒΟΛΙΟ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ – ΤΕΤΑΝΟΥ – ΚΟΚΚΥΤΗ – 

ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ – ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ ΙΝΦΛΟΥΕΝΖΑ (DTP-IPV-HIB) 

 

Το 98% των παιδιών ξεκίνησαν τον εμβολιασμό Διφθερίτιδας, Τετάνου, 

Κοκκύτη, Πολιομυελίτιδας και Αιμόφιλου της Ινφλουεντζας και ολοκλήρωσαν το 

σχήμα των 4 δόσεων εμβολίων στα δύο πρώτα χρόνια  ζωής το 74% των παιδιών 

αυτών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών έλαβε το πρώτο εμβόλιο στην ηλικία 

μεταξύ 2ου και 3ου μήνα ζωής (Γράφημα 7). Αυστηρά στο 2ο μήνα ζωής βάσει της 

μελέτης, για να μην θεωρηθεί ο εμβολιασμός καθυστερημένος, έλαβαν 122/222 

παιδιά, δηλαδή ανοσοποιήθηκαν στο 2ο μήνα ζωής ή στο διάστημα μεταξύ των 5 

ημερών πριν και 5 ημερών μετά την ολοκλήρωση του 2ου μήνα ζωής. (Γραφημα 8). 

Τα υπόλοιπα παιδιά της μελέτης μας (83/222) έλαβαν το εμβόλιο από τον 2ο μήνα 

έως και τον 3ο μήνα ζωής. Λίγα ήταν τα παιδιά που έλαβαν την πρώτη δόση του 

εμβολίου μετά τον 3ο μήνα ζωής(12/222, 5,4%). 

 

5.2.3 ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ (συζευγμένο 13 δύναμο) 

 

Η πλήρης ανοσοποίηση για το  εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου απαιτεί 4 δόσεις 

εμβολίου. Στην παρούσα μελέτη φαίνεται ότι η πρώτη δόση του εμβολίου 

χορηγήθηκε  στο 98,2% των βρεφών , η 2η δόση στο 97,7% των πρόωρα γεννημένων 

παιδιών, η 3η δόση εμβολίου από το 95,9% των παιδιών που αφορούν αυτή τη μελέτη 

ενώ η 4η δόση  από το 78,4% των παιδιών της μελέτης μας (Γράφημα 9). Από την 

μελέτη μας προκύπτει ότι τον 2ο μήνα ζωής (με διάστημα που εσωκλύει  5 ημέρες 

πριν τον 2ο μήνα και 5 ημέρες μετά τον 2ο μήνα ζωής) έλαβαν μόνο 32/222 παιδιά την 

πρώτη δόση του εμβολίου. Το 69,3% (154/222) των βρεφών έλαβαν την πρώτη δόση 

του εμβολίου έναντι του Πνευμονιόκοκκου από τον 2ο έως και τον 3ο μήνα ζωής 

(Γράφημα 10). 

 

5.2.4 ΕΜΒΟΛΙΟ ΙΛΑΡΑΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ 

 

Ανοσοποίηση με το εμβόλιο Ιλαράς –Ερυθράς- Παρωτίτιδας έλαβαν το 87% 

των βρεφών- νηπίων (193/222). Η πρώτη δόση του εμβολίου χορηγείται μεταξύ 12 

και 15 μηνών. Στη μελέτη μας  3/222 εμβολιάστηκαν τον 12ο  μήνα ζωής. Μεταξύ  12 
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και  15 μηνών  εμβολιάστηκαν 49 /222 (22%) παιδιά. Ο μεγαλύτερος αριθμός 

παιδιών εμβολιάστηκε από την ηλικία των 15 έως την ηλικία των 18 μηνών (98/222, 

44,1%). Μετά τους 18 μήνες ζωής έλαβαν την πρώτη δόση του εμβολίου έναντι της 

Ιλαράς –Ερυθράς- Παρωτίτιδας 44/222 (19,8%)(Γράφημα11). Σε γενικό σύνολο 

φαίνεται ότι τη 2η δόση του εμβολίου έλαβε μόνο το 45% των παιδιών (Γράφημα 

12). 29/222 (13%) ελαβαν καθόλου το εμβολιο Ιλαράς –Ερυθράς -Παρωτίτιδας Η 

αναζήτηση της 2η δόσης του εμβολιασμού έναντι της Ιλαράς- Ερυθράς –Παρωτίτιδας 

καταγράφηκε λόγω της έξαρσης επιδημίας της Ιλαράς, η οποία έθεσε την επιτακτική 

ανάγκη συντόμευσης της 2ης δόσης του εμβολίου. Όποτε η σύσταση για όλα τα παιδιά 

από το 2017 ήταν η χορήγηση του εμβολίου MMR στο 12ο μήνα ζωής και 

επαναληπτική δόση μετά από 3 μήνες. Αναφορικά με τα παιδιά που γεννήθηκαν πριν 

την έξαρση συστήθηκε η άμεση χορήγηση της 2ης δόσης του εμβολίου αρκεί να 

υπάρχει ένα μεσοδιάστημα 3 μηνών από την 1η δόση.  

 

5.2.5 ΕΜΒΟΛΙΑ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ 

 

Το εμβόλιο Ανεμευλογιάς έλαβαν στο σύνολο 163/222 (73,4%). Το εμβόλιο 

αυτό, όπως και το MMR χορηγείται στο ηλικιακό διαστημα μεταξύ 12 και 15 μηνών. 

Διαπιστώθηκε ότι το 73,4% των παιδιών της μελέτης μας έλαβαν την πρώτη δόση του 

εμβολίου  της Ανεμευλογιάς (Γράφημα 13). Αναλυτικότερα, μόνο 2/222 έλαβαν το 

εμβόλιο έναντι της Ανεμευλογιάς τον 12ο μήνα ζωής. Από τον 12 έως τον 15ο μήνα 

ζωής το εμβόλιο έλαβαν  30 από τα 222 παιδιά της μελέτης μας. Ο μεγαλύτερος 

αριθμός των παιδιών της μελέτης 80/222 (36%) έλαβαν το εμβόλιο στις ηλικίες 

μεταξύ 15 και 18 μηνών. 51/222 παιδιά της μελέτης μας έλαβαν το εμβόλιο σε ηλικία 

άνω των 18 μηνών. Προκύπτει επίσης ότι 58 (27%) παιδιά της μελέτης  δεν έχουν 

λάβει το εμβόλιο της ανεμευλογιάς (Γράφημα 14). 

 

5.2.6 ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ ΟΡΟΟΜΑΔΟΣ C 

 

Το 86% των παιδιών  της μελέτης μας έλαβαν το εμβόλιο έναντι του 

Μηνιγγιτιδόκοκκου C (Γράφημα 15). Με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού 

εν ισχύ το εμβόλιο αυτό χορηγείται σε μία μόνο δόση τον 12ο μήνα ζωής. Η οδηγία 

για την ηλικία εμβολιασμού όμως έναντι του Μηνιγγιτιδόκοκκου C άλλαξε το 2015. 
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Πριν το 2015 ο εμβολιασμός γινόταν σε 3 δόσεις. 2 δόσεις σε ηλικίες 2 και 4 μηνών 

και μία δόση μετά το  πρώτο έτος ζωής.  Για το λόγο αυτό, στη μελέτη μας τα 

πρόωρα βρέφη χωρίστηκαν σε 2 υποομάδες. Στην ομάδα των παιδιών που 

γεννήθηκαν πριν το 2015 και στα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2015. Μελετήσαμε 

την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών αυτών. Πριν το 2015 τα παιδιά έως την ηλικία 

των 12 μηνών έπρεπε να είχαν λάβει 2 δόσεις εμβολίου έναντι του 

Μηνιγγιτιδόκοκκου C  σε ηλικίες 2 και 4 μηνών. Τα παιδιά της μελέτης μας που 

γεννήθηκαν μετά το 2015  έπρεπε να είχαν λάβει 1 δόση εμβολίου σε ηλικία 12 

μηνών. Από τη μελέτη προέκυψε ότι η ομάδα των παιδιών που γεννήθηκαν πριν το 

2015  έλαβαν σε ποσοστό 94,2% την πρώτη δόση του εμβολίου και τη 2η δόση 

έλαβαν σε ποσοστό 77,9%. Τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2015, και ενώ η 

σύσταση εμβολιασμού είχε αλλάξει παρατηρείται αν και σε μικρό ποσοστό η τάση 

εμβολιασμού με 2 δόσεις. Την πρώτη δόση έλαβαν 78% των παιδιών της μελέτης μας 

που γεννήθηκαν μετά το 2015 ενώ σε ποσοστό 8,5% έλαβαν και 2η δόση του 

εμβολίου (Γράφημα 15 α).  Σχετικά με την συνέπεια εμβολιασμού, η πλειοψηφία των 

παιδιών που γεννήθηκαν πριν το 2015 ξεκίνησαν τον εμβολιασμό έναντι του 

Mηνιγγιτιδόκοκκου C τον 3ο μήνα ζωής (50,9%, 53/104). Το 2ο μήνα ζωής ξεκίνησε 

τον εμβολιασμό μόνο το 5,7% (6/104) των παιδιών. Το 5,7%  (6/104) των παιδιών 

δεν εμβολιάστηκαν. Την 2η δόση του εμβολίου έλαβε η πλειοψηφία (36,5%, 38/104) 

των παιδιών τον 5ο μήνα ζωής, ενώ το 22,1% (23/104) των παιδιών δεν έλαβε τη 

δεύτερη δόση του εμβολίου (Γράφημα 15 β). Η πλειοψηφία των παιδιών που 

γεννήθηκαν μετά το 2015 (36,4%, 43/118) έλαβε το εμβόλιο τον 12ο μήνα ζωής. Το 

22% (26/118) των παιδιών που γεννήθηκαν μετά το 2015 δεν εμβολιάστηκαν έναντι 

του Μηνιγγιτιδόκοκκου C (Γράφημα 15 γ,δ).  

 

5.2.7 ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α 

 

Το εμβόλιο της Ηπατίτιδας Α χορηγείται μετά τους 12 μήνες ζωής. Στην 

παρούσα μελέτη έλαβε την πρώτη δόση του  εμβολίου το 66,7% των παιδιών με το 

μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (41,4%) να εμβολιάζεται μετά τον 23ο μήνα ζωής . 

Ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό με 2 δόσεις εμβολίου το 42,8% των παιδιών 

(Γράφημα 16). Στην ηλικία των 2 ετών μόνο το 4,9% των παιδιών είχαν 
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ολοκληρώσει των εμβολιασμό για την Ηπατίτιδα Α. Το 33% των παιδιών δεν 

εμβολιάστηκαν για την Ηπατίτιδα Α (Γράφημα 17). 

 

 

5.2.8 ΕΜΒΟΛΙΟ ΡΟΤΑΪΟΥ 

 

Το εμβόλιο του Ροταιού είναι προαιρετικό.  το 41,4% των βρεφών έλαβαν το 

συγκεκριμένο εμβόλιο με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (59/222) το 2ο μήνα ζωής 

να ξεκινούν την πρώτη δόση. Το 36% των παιδιών ολοκλήρωσε τον εμβολιασμό 

(Γράφημα 18). Αναλυτικότερα χρησιμοποιήθηκαν τα εμβόλια που περιείχαν 5 

στελέχη του Ροταϊού και το εμβόλιο που περιέχει 1 στέλεχος του Ροταϊου. Το 23,4 % 

των παιδιών χρησιμοποίησαν το 5 δύναμο εμβόλιο και το 19,8 % το μονοδύναμο 

εμβόλιο. Την ολοκλήρωση με 3 δόσεις εμβολίου έλαβαν το 18,5% των παιδιών της 

μελέτης μας που έλαβαν το εμβόλιο με τα 5 στελέχη έναντι του Ροταϊού και το 18% 

των παιδιών που έλαβαν το μονοδύναμο εμβόλιο του Ροταϊού (Γράφημα 19). 

 

 

5.2.9 ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΡΙΠΗΣ 

 

Από την ομάδα μελέτης των 222 πρόωρων νεογνών διαπιστώθηκε ότι  μόνο 

44 (19,9%) εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο έναντι της γρίπης. Από αυτά μόνο 17/222 

(το 38% των εμβολιασμένων νεογνών) ελάμβαναν το εμβόλιο έναντι της γρίπης 

ετησίως, 40/44 των  πρόωρων παιδιών της μελέτης μας (18%) έλαβαν περισσότερες 

από 1-3 δόσεις εμβολίου έναντι της γρίπης. 178 παιδιά της μελέτης δεν έλαβαν καμία 

δόση έναντι της γρίπης (80%).(Γράφημα 20) 

 

5.2.10  ΕΜΒΟΛΙΟ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ ΟΡΟΟΜΑΔΟΣ Β 

 

Το εμβόλιο έναντι του Μηνιγγιτιδόκοκκου Β, αποτελεί προαιρετικό εμβολιασμό. Τα 

παιδιά που λαμβάνουν την πρώτη δόση στην ηλικία κάτω των 6 μηνών και 

μεγαλύτερα των 2 μηνών όπως στη μελέτη μας, για την πλήρη ανοσοποίηση χρήζουν 

3 δόσεων εμβολίου. Στην μελέτη μας 167/222 παιδιά δεν έλαβαν κανένα εμβόλιο, 
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39/222 ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό με 3 δόσεις εμβολίου και 6/222 ,10/222 παιδιά 

έλαβαν 1 και 2 δόσεις εμβολίου αντίστοιχα.(Γραφημα 21) 

 

 

Συνολικά στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) παραθέτονται αναλυτικά τα 

ποσοστά των παιδιών που ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό  στην ηλικία των 15-18 

μηνών. Ως ολοκληρωμένος εμβολιασμός θεωρήθηκε ο βάσει του Εθνικού 

Προγράμματος Εμβολιασμού 2017 , δηλαδή εμβολιασμός με 3 δόσεις για το εμβόλιο 

της Ηπατίτιδας Β, 4 δόσεις για τα εμβόλια Διφθερίτιδας, Τετάνου, Κοκκύτη, 

Πολιομυελίτιδας, Αιμόφιλου της Ινφλουέντζας και Πνευμονιοκόκκου, 1 δόση για το 

εμβόλιο Ιλαράς, Ερυθράς, Παρωτίτιδας, Ανεμευλογιάς και  μηνιγγιτιδόκοκκου 

οροομάδας C.  

Η ανάλυση ANOVA ανέδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των ηλικιακών ομάδων αναφορικά με την καθυστέρηση έναρξης του 

εμβολιασμού (Πινακας 3α,β). 
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ- 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
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Η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως σκοπό την καταγραφή της εμβολιαστική κάλυψης 

των πρόωρων και ελλειποβαρών νεογνών που νοσηλεύτηκαν στην Μονάδα Νεογνών 

Βενιζελείου από το 2013 έως το 2016. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν ότι 

τα παιδιά της μελέτης εμβολιάσθηκαν με μία μικρή καθυστέρηση σε σχέση με το 

συνιστώμενο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού ενώ η ολοκλήρωση του εμβολιασμού 

τους δεν άγγιξε τα ποσοστά των παιδιών που αρχίζουν τον εμβολιασμό.  

Πιο αναλυτικά, φαίνεται ότι είναι καθυστερημένη τόσο η έναρξη του 

εμβολιασμού όσο  και η ολοκλήρωση του εμβολιασμού στα δύο πρώτα χρόνια ζωής. 

Το γεγονός αυτό θέτει σε κίνδυνο λοιμώξεων τα παιδιά αυτά, ο οποίος θα μπορούσε 

να προληφθεί με τον εμβολιασμό.  

Σημαντική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι εμβόλια με ζώντες 

εξασθενημένους οργανισμούς όπως αυτά της Ιλαράς, Ερυθράς, Παρωτίτιδας καθώς 

επίσης και το συζευγμένο εμβόλιο του Μηνιγγιτιδόκοκκου C γίνονται 

καθυστερημένα. Επίσης, η έξαρση ιλαράς που έθεσε την επιτακτική ανάγκη της 

συντόμευσης της 2ης δόσης του εμβολίου δεν αύξησε τα ποσοστά εμβoλιασμού για το 

συγκεκριμένο εμβόλιο, και φάνηκε ότι δεν ακολουθήθηκε η σύσταση αυτή για τα 

πρόωρα βρέφη. Έτσι ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών αυτών (55%) δεν έκανε την 

δεύτερη δόση του εμβολίου έναντι της Ιλαράς - Ερυθράς – Παρωτίτιδας.  

Το εμβόλιο Γρίπης και προαιρετικά εμβόλια όπως το εμβόλιο του Ροταϊου 

βάσει του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού δεν φάνηκε να γίνονται σε μεγάλο 

ποσοστό. Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για μεγαλύτερη 

ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα εμβόλια, με σκοπό την πρόληψη των λοιμώξεων 

στα πρόωρα παιδιά όπου συχνά συνυπάρχουν και άλλα προβλήματα όπως 

βρογχοπνευμονική δυσπλασία και εγκεφαλική παράλυση.  

Παρόμοια αποτελέσματα ανέδειξαν και μελέτες όπως αυτή του Magoon M, 1995 

όπου επιβεβαιώνουν την καθυστέρηση του εμβολιασμού στα πρόωρα νεογνά, ενώ 

επιβεβαιώνεται η επιτακτική ανάγκη για εμβολιασμό με σκοπό την πρόληψη των 

λοιμώξεων [38,39]]. 

Το ίδιο επιβεβαίωσε και η αναδρομική μελέτη των Batra S et al., 2009 η 

οποία διερεύνησε την εμβολιαστική κάλυψη στο πρώτο έτος ζωής προώρων, 
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γεννημένων από το 1997 έως το 2001. Στη συγκεκριμένη μελέτη, διαπίστωσαν ότι το 

ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης στα εξαιρετικά χαμηλού βάρους νεογνά ήταν έως 

και 33% λιγότερο σε σχέση  με τον κανονικό πληθυσμό ενώ τα χαμηλού βάρους 

γέννησης έως και 15% λιγότερο. Στο έτος, ολοκλήρωσαν την εμβολιαστική κάλυψη 

τα εξαιρετικά χαμηλού βάρους γέννησης στο 87% του συνόλου, ενώ τα χαμηλού 

βάρους γέννησης το 92% του συνόλου. 

Το ίδιο φαινόμενο επιβεβαιώθηκε και στην Ολλανδία σε αναδρομική μελέτη 

για τα έτη 2006-2010, όπου τα εξαιρετικά πρόωρα νεογνά (EΠΝ) ήταν εμβολιασμένα 

κατά 66% και 76% τα  υπόλοιπα πρόωρα, ενώ τα τελειόμηνα (ΤΜ) βρέφη 

εμβολιάζονταν κατά 82%. Σημαντική όμως αύξηση του ποσοστού της εμβολιαστικής 

κάλυψης φαίνεται ότι σημειώθηκε σταδιακά έως το 2010. Παρατηρήθηκε επίσης ότι 

τα πρόωρα νεογνά που εμβολιάζονται στο νοσοκομείο έχουν καλύτερη εμβολιαστική 

κάλυψη. 

Το γεγονός όμως ότι το ανοσιακό σύστημα σταδιακά μετά τη γέννηση 

ωριμάζει ανεξαρτήτως εβδομάδας κύησης φαίνεται ξεκάθαρα και από παλαιότερες 

δημοσιεύσεις όπου αναφέρουν την σταδιακή ωρίμανση του ανοσοποιητικού τα 2 

πρώτα χρόνια ζωής [42]. 

Και ενώ μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η προωρότητα των νεογνών συσχετίζεται 

με ανωριμότητα των Β κυττάρων δεν επιβεβαιώνεται η μειωμένη ανοσιακή  

απάντηση στα αντιγόνα λόγω της προωρότητας. Αυτό  επιβεβαιώνει ότι τα πρόωρα 

βρέφη απαντάνε στον εμβολιασμό όποτε και  δεν υπάρχει λόγος για την καθυστέρηση 

του εμβολιασμού [43] 

Παρ’ όλα αυτά, μελέτες επιβεβαιώνουν την καθυστέρηση εμβολιασμού στα 

πρόωρα βρέφη παρόλες τις συστάσεις για έγκαιρο εμβολιασμό των παιδιών αυτών  

ανεξαρτήτως εβδομάδας κύησης και βάρους γέννησης. Η επιτακτικότητα του 

εμβολιασμού επιβεβαιώνεται και από την ευπάθεια των βρεφών αυτών λόγω της 

συνυπάρχουσας συμπτωματολογίας που μπορεί να υπάρχει όπως βρογχοπνευμονική 

δυσπλασία και άλλα. 

Μελέτη του 2001 κατέγραψε  ότι τα εξαιρετικά πρόωρα βρέφη σχετικά τόσο με 

τον εμβολιασμό έναντι της Διφθερίτιδας, Τετάνου , Κοκκύτη όσο και τον εμβολιασμό 

με την πρώτη δόση έναντι των ζώντων εξασθενημένων: Ιλαράς, Ερυθράς, 

Παρωτίτιδας είναι πιθανόν να έχουν καθυστερήσεις. 
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Νεότερη μελέτη, που φαίνεται να  επιβεβαιώνει την παρουσία υψηλών τίτλων 

αντισωμάτων μετά από χορήγηση 3 δόσεων του εμβολίου της Διφθερίτιδας – 

Τετανου – Κοκκύτη Αιμόφιλου της Ινφλουέντζας - Πολιομυελίτιδας στα πρόωρα 

βρέφη και ότι σε σχέση με τα τελειόμηνα βρέφη δεν παρουσιάζουν διαφορές στο 

επίπεδο των αντισωμάτων που μετρήθηκαν. Συγκεκριμένα αναφορικά με την 

προστασία που παρέχεται με το εμβόλιο  έναντι της Διφθερίτιδας- τετάνου, από την 

πρώτη κιόλας δόση εμβολίου φαίνεται να επιτυγχάνεται η ικανοποιητική παραγωγή 

αντισωμάτων. Στις περιπτώσεις βραχέως σχήματος φαίνεται ότι ακόμα και η τρίτη 

δόση παρέχει ικανοποιητική προστασία έως ότου στο πρόωρα γεννημένο παιδί  

χορηγηθεί η 4η δόση εμβολίου [45,46]. 

Το ίδιο ισχύει και για τον εμβολιασμό έναντι της Bordetella Pertussis όπου 

προστατευτικές φαίνεται να είναι οι 3 δόσεις εμβολίου προκαλώντας πιο υψηλά 

επίπεδα αντισωμάτων παρόλο που δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως ο προστατευτικός 

τίτλος αντισωμάτων [26]. 

Στην ανοσοποίηση έναντι του Αιμόφιλου της Ινφλουέντζας φαίνεται ότι ο 

εμβολιασμός προσφέρει προστασία και στα πρόωρα βρέφη ιδίως σε αυτά που 

γεννήθηκαν μετά  32η  εβδομάδα κύησης. Αυτή η προστασία είναι ικανή ήδη από τις 

3 πρώτες δόσεις του εμβολίου. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν πριν την συμπλήρωση 

της 32ης εβδομάδας κύησης φαίνεται ότι η επαναληπτική δόση εμβολίου προσφέρει 

προστασία όσο και η προστασία που αναπτύσουν τα τελειόμηνα βρέφη[23]. 

Τα πρόωρα γεννημένα βρέφη θα πρέπει να εμβολιάζονται έναντι του 

πνευμονιοκκόκου. Αποδεικνύεται από μελέτες ότι η χορήγηση σε πρόωρα βρέφη που 

γεννήθηκαν σε ηλικία κύησης  >  32 εβδομάδων δε έχει καμία διαφορά στην 

ανοσιακή απάντηση, ενώ στα πολύ πρόωρα βρέφη όπου υπάρχει μειωμένη ανοσιακή 

απάντηση η συμπλήρωση των προγραμματισμένων δόσεων εμβολιασμού φαίνεται να 

παρέχει ικανοποιητική ανοσιακή απάντηση και κατεπέκταση προστασία και σε αυτή 

την ομάδα παιδιών [47,48]. 

Τα ίδια αποτελέσματα ανέδειξε και ο εμβολιασμός με το δεκαδύναμο εμβόλιο έναντι  

του Πνευμονιοκόκκκου όπου και εδώ δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον τίτλο 

των αντισωμάτων που παράγονται μετά τη χορήγηση εμβολίου στα πρόωρα 

γεννημένα βρέφη σε σύγκριση με τον τίτλο των αντισωμάτων που παράγονται σε 

χορήγηση του ίδιου εμβολίου σε τελειόμηνα βρέφη [49]. 
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Ο εμβολιασμός έναντι της γρίπης όπως έχει προαναφερθεί είναι ασφαλής 

ανεξαρτήτως της ηλικίας κύησης μετά από 6 μήνες από την ημέρα γέννησης. 

Δεδομένο  που επιβεβαιώθηκε και σε μελέτη που έλαβε χώρα το 2011 όπου μετά την 

πανδημία του 2009 συστήθηκε ο εμβολιασμός όλων των παιδιών με μία δόση 

εμβολίου ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης στη γέννησης όπου παρατηρήθηκε 

ικανοποιητική απάντηση ακόμα και μετα τη μία δόση η οποία χορηγήθηκε [50]. 

Στοιχείο που επιβεβαιώνει τόσο την ασφάλεια όσο  και την αποτελεσματικότητα του 

εμβολίου της γρίπης στα πρόωρα βρέφη. 

Η μελέτη των Demeo et al, 2015 μελέτησε την παρουσία παρενεργειών μετά την  

ανοσοποίηση  νεογνών  που γεννήθηκαν με εξαιρετικά χαμηλό βάρος γέννησης και 

νοσηλεύτηκαν στην μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών. Συγκρίθηκε η επίπτωση 

παθολογιών όπως άπνοια, βραδυκαρδία στα παιδιά που κατά τη νοσηλεία τους στη 

μονάδα έλαβαν εμβόλια. Και ενώ η έρευνα διαπίστωσε ότι υπάρχει μια αύξηση στην 

επίπτωση του πυρετού , άπνοιας και βραδυκαρδίας φαίνεται ότι δεν υπάρχουν άλλες 

μελέτες που να το πιστοποιούν ή να το επιβεβαιώνουν [51,52].Συνολικά λοιπόν 

φαίνεται από τα παραπάνω ότι η προωρότητα δεν θα πρέπει να επηρεάζει το 

χρονοδιάγραμμα του εμβολιασμού των πρόωρων βρεφών, επίσης θα πρέπει ο 

εμβολιασμός στα πρόωρα βρέφη να χορηγείται βάσει του τρέχοντος Εθνικού 

Προγράμματος Εμβολιασμού που χρησιμοποιείται και σε τελειόμηνα βρέφη. Στη 

μελέτη μας όπως και στις προαναφερθείσες μελέτες ο εμβολιασμός των παιδιών που 

γεννήθηκαν πρόωρα φαίνεται να καθυστερεί. Όμως, δεν επιβεβαιώθηκε από τη 

μελέτη μας ότι  υπάρχει μια στατιστικά σημαντική διαφορά στη συνέπεια ή την 

καθυστέρηση του εμβολιασμού  σε σχέση με  το βάρος γέννησης ή την εβδομάδα 

κύησης. Επιπλέον η καθυστέρηση που παρατηρείται επικεντρώνεται κυρίως στα 

εμβόλιο που χορηγούνται μετά το έτος ζωής. 

Η χορήγηση  των εμβολίων που βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού 

πρέπει να γίνονται  στους 2 μήνες ζωής στην ομάδα των παιδιών που μελετήσαμε 

φαίνεται να καθυστερεί, όχι όμως σημαντικά. Έτσι στο εμβόλια της Ηπατίτιδας 

Β(HepB), της Διφθερίτιδας –Τετάνου – Κοκκυτη –Αιμόφιλου της Ινφλουέντζας- 

Πολιομυελίτιδας (DTP,IPV,Hib) και του Πνευμονιοκόκκου (PCV) φαίνεται ότι το 

ποσοστό συμμόρφωσης εμβολιασμού είναι μεγάλο  (98,6%,98,2%, 98,2%). Παρόλο 

που ο έγκαιρος εμβολιασμός, δηλαδή η χορήγηση του εμβολίου στους 2 μήνες 

ακριβώς μετά  τη γέννηση, φαίνεται να μην τηρείται για τα παραπάνω εμβόλια. Έτσι 
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διαπιστώθηκε ότι έγκαιρα είχαν εμβολιαστεί σε μικρότερα ποσοστά έναντι της 

Ηπατίτιτδας Β (45,4%), της Διφθερίτιδας- Τετάνου- Κοκκύτη- Πολιομυελίτιδας και 

Αιμόφιλου της Ινφλουέντζας (DTP-IPV-HIB) (55%) και τέλος του  

Πνευμονιόκοκκου (PCV13)(14,02%). Σχετικά με την ολοκλήρωση εμβολιασμού με 

τα  παραπάνω εμβόλια, στην μελέτη μας, με 3 δόσεις εμβολίου για την Hep Β, 4 

δόσεις για το εμβόλιο DTP-IPV-HIB , και PCV13 φαίνεται ότι εμβολιάστηκαν σε 

ποσοστό 93,7%, 73,9% και 78,4%. 

Μικρότερα φαίνεται να είναι τα ποσοστά συμμόρφωσης για τα εμβόλια Ιλαράς , 

Ερυθράς, Παρωτιτιδας (MMR)- Ανεμευλογιάς (VAR) – Μηνιγγιτιδόκοκκου C 

(MENC).  Αναλυτικότερα, για τον εμβολιασμό με MMR το ποσοστό των παιδιών της 

ομάδας μελέτης μας που έλαβαν το εμβόλιο μεταξύ του 12ου  και 15ου  μήνα ζωής 

φαίνεται να φτάνει μόνο το 21,7%, ενώ έστω και με καθυστέρηση το εμβόλιο έλαβαν 

το 87% των παιδιών. Μικρότερα ποσοστά συμμόρφωσης φαίνεται να έχει το εμβόλιο 

VAR όπου η χορήγηση συστήνεται από τον  12ο -15ο μήνα ζωής. Τη σύσταση του 

έγκαιρου εμβολιασμού  φαίνεται να τήρησαν σε ποσοστό 13,6%,  στην ομάδα 

μελέτης μας, ενώ την πρώτη δόση τελικά έλαβαν σε ποσοστό 74%. Ίδια ηλικιακή 

σύσταση έχει και η χορήγηση του εμβολίου MENC. Στα συγκεκριμένο εμβόλιο όπου 

η  δόση του εμβολίου χορηγείται από τον 12ο -15ο  μήνα ζωής φαίνεται ότι στον 

πληθυσμό των  προώρων παιδιών που μελετήσαμε 1 δόση εμβολίου είχαν λάβει το 

86% των παιδιών της μελέτης. Όμως λόγω αλλαγής του εμβολιαστικού σχήματος το 

2015, στη μελέτης μας παρατηρήσαμε ότι  το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν 

πριν το 2015 και εμβολιάστηκαν με 2 δόσεις εμβολίου (εμβολιαστικό σχήμα σε ισχύ 

έως το 2015) έως τον πρώτο χρόνο ζωής φαίνεται να είναι σχετικά  χαμηλό (77,9%). 

Ενώ τα παιδιά που εμβολιάστηκαν με 1 δόση εμβολίου μετά το 2015 (όπως  συνιστά 

το εμβολιαστικό σχήμα σε ισχύ από το 2015 έως σήμερα) φτάνουν το 78%  των 

παιδιών. 

 

 

6.1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η μελέτη μας επικεντρώθηκε στην αναζήτηση της εμβολιαστικής κάλυψης των 

παιδιών που γεννήθηκαν πρόωρα ή με χαμηλό βάρος γέννησης από το 2013 – 2016 

στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η μελέτη αυτή ήταν αναδρομική και 

η αναζήτηση έγινε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους γονείς στο μεγαλύτερο 
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ποσοστό. Ως εκ τούτου η τηλεφωνική επικοινωνία με γονείς που μετέβησαν στο 

εξωτερικό ή ήταν άλλης εθνικότητας  αποτέλεσε εμπόδιο. Επίσης ο καταχωρημένος 

τηλεφωνικός αριθμός που ήταν τόσο  στα αρχεία μας όσο και στο ηλεκτρονικό 

σύστημα συνταγογράφησης για τους ασθενείς μας  δεν ήταν πια σε ισχύ.  

Επιπρόσθετα, ένα ποσοστό γονέων αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ερευνά και δεν 

προσκόμισαν ποτέ ή δεν απέστειλαν την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών τους. 

Στην συγκεκριμένη μελέτη επίσης δεν συμπεριλάβαμε τις συχνές λοιμώξεις των 

παιδιών της μελέτης μας  μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο που αποτελεί 

σημαντικό αίτιο για την καθυστέρηση του εμβολιασμού. Η μελέτη δεν στόχευε στην 

ανάδειξη των λόγων αναβολής ή καθυστέρησης των δόσεων των εμβολίων. 

Η μελέτη μας συγκέντρωσε μικρό πληθυσμό πρόωρα γεννημένων παιδιών, 

γεγονός που δηλώνει την αδυναμία συσχέτισης με μελέτες του εξωτερικού που 

αναζητούν την εμβολιαστική κάλυψη των πρόωρα γεννημένων παιδιών. 

Ο ανθρώπινος παράγοντας (ανασφάλεια) και ο σκεπτικισμός των γονέων σχετικά 

με την συλλογή δεδομένων αποτέλεσε αίτιο μη συνεργασίας για την συλλογή των 

δεδομένων αυτών. 

 

 

 

6.2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
 

 

 

 

Η έγκαιρη πρόληψη λοιμώξεων, μέσω του εμβολιασμού αυξάνει σημαντικά τα 

ποσοστά επιβίωσης ειδικά σε ομάδες ευάλωτες όπως τα πρόωρα βρέφη. Η 

αναδρομική μελέτη επιβεβαιώνει την καθυστέρηση εμβολιασμού και ενισχύει την  

επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της σύστασης για έγκαιρο εμβολιασμό των πρόωρα 

γεννημένων βρεφών. Περαιτέρω έρευνα με μελέτες για την ανάδειξη των συχνότερων 

αιτιών καθυστέρησης εμβολιασμού και της επίπτωσης της αναβολής αυτής σε 

ενδεχόμενη αύξηση των λοιμώξεων σε περίπτωση καθυστέρησης εμβολιασμού 

κρίνονται απαραίτητες. Η αναζήτηση της εμβολιαστικής κάλυψης μεγαλύτερου 

αριθμού βρεφών που γεννήθηκαν στη χώρα μας  πρόωρα ενδεχόμενα θα βοηθήσει σε 

καλύτερη αποτύπωση της  τρέχουσας κατάστασης σε συνδυασμό με το προσδόκιμο 

και τις λοιμώξεις των παιδιών αυτών.  
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6.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Συμπερασματικά από την παρούσα μελέτη φαίνεται ότι αρχικά  η εμβολιαστική 

κάλυψη των νεογνών και η καθυστέρηση της έναρξης και ολοκλήρωσης του 

εμβολιασμού στα 2 πρώτα χρόνια ζωής δεν φαίνεται να σχετίζεται με το φύλο. 

Επίσης, μετά από ομαδοποίηση των παιδιών που γεννήθηκαν πρόωρα και 

συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη  με βάση το βάρος γέννησης και την ηλικία κύησης 

κατά τη γέννηση δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

ομάδων αυτών σε σχέση με την καθυστέρηση έναρξης εμβολιασμού. 

Επιπλέον, διαφαίνεται ότι καθυστερεί περισσότερο ο  εμβολιασμός  που γίνεται 

μετά το πρώτο έτος ζωής. 

Διαπιστώνεται επίσης από τη μελέτη ότι η έναρξη του εμβολιασμού γίνεται εντός 

μηνός από την συνιστώμενη ηλικία χορήγησης για τα εμβόλια που θα έπρεπε να  

ξεκινούν το 2ο μήνα ζωής με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Προκύπτει 

όμως ότι αναφορικά με τα εμβόλια που γίνονται μετά το πρώτο έτος ζωής, η 2η δόση 

του εμβολίου δεν πραγματοποιείται σε μεγάλο ποσοστό Στα τελευταία εμβόλια 

φαίνεται και ένα μεγαλύτερο ποσοστό ανεμβολίαστων παιδιών.  

Από τα συμπεράσματα αυτά προκύπτει η ανάγκη μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης 

των γονέων για ολοκλήρωση του εμβολιαστικού σχήματος  των παιδιών αυτών. Η 

στοχευμένη ενημέρωση των γονέων σχετικά με τον εμβολιασμό ίσως βοηθούσε στην 

καλύτερη ανοσοποίηση των παιδιών αυτών και την πρόληψη των λοιμώξεων που 

προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό. 
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Πίνακας 1: Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού παιδιών και εφήβων 2017 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1: Κατανομή παιδιών μελέτης με βάση το φύλλο 
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Γράφημα 2: μέσος όρος ηλικίας πρόωρων βρεφών που έλαβαν μέρος στη μελέτη μας 

 

 

 
 

Γράφημα 3: Κατανομή των πρόωρα γεννημένων παιδιών της μελέτης μας με βάση το βάρος 

γέννησης 

 

 

 

 
 

Γράφημα 4: Κατανομή των πρόωρα γεννημένων παιδιών της μελέτης μας με βάση την 

ηλικία κύησης στη γέννηση (εβδομάδες) 
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Γράφημα 5: Ηλικία έναρξης εμβολίου Ηπατίτιδας Β  

 

 

 

 
Γράφημα 6: Ποσοστό παιδιών της μελέτης που εμβολιάστηκαν με τις 3 δόσεις του εμβολίου 

(ολοκληρωμένος εμβολιασμός), 4η δόση έγινε προαιρετικά, με βάση τις οδηγίες εθνικού 

προγράμματος εμβολιασμού) λόγω έλλειψης σκευάσματος πολυδύναμου εμβολίου που να 

μην εμπεριέχει Ηπατίτιδα Β  
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Γράφημα 7: Ποσοστό εμβολιασμού των παιδιών της μελέτης μας. Με μπλέ χρώμα η 1η δόση 

εμβολιασμού, με πορτοκαλί η 2η  δόση εμβολιασμού, με γκρι η 3η δόση εμβολιασμού και με 

κίτρινο η 4η δόση εμβολιασμού 

 

 

 

 
 

 

Γράφημα 8: Ηλικία έναρξης εμβολιασμού για Διφθερίτιδα- Τέτανο- Κοκκύτη. Στο γράφημα 

φαίνεται  η ηλικία εμβολιασμού και ο πληθυσμός των παιδιών που εμβολιάστηκαν. Ως 2ος 

μήνας θεωρείται αυστηρά ο 2ος μήνας λαμβάνοντας υπόψιν 5 ημέρες πριν και 5 μετά την 

συμπλήρωση της ηλικίας των 2 μηνών.  
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Γράφημα 9: Αριθμός δόσεων και ποσοστό εμβολιασμού για κάθε δόση ξεχωριστά 

 

 

 

 
 

 

 

Γράφημα 10: Αριθμός παιδιών και ηλικία  χορήγησης πρώτης δόσης εμβολίου έναντι του 

Πνευμονιόκοκκου 
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Γράφημα 11: Ηλικία έναρξης εμβολιασμού του πληθυσμού μελέτης μας έναντι της Ιλαράς- 

Ερυθράς- Παρωτίτιδας 

 

 

 

 

 

 
 

 

Γραφημα 12: Ποσοστά εμβολιασμού με την 1η δόση και τη 2η δόση  του εμβολίου έναντι της 

Ιλαράς – Ερυθράς- Παρωτίτιδας των παιδιών της μελέτης μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

64 

 
Γράφημα 13: Ποσοστό εμβολιασμού  για την πρώτη δόση έναντι της ανεμευλογιάς των 

παιδιών της μελέτης μας. 

 

 

 
 

 

Γραφημα 14: Ηλικία έναρξης εμβολιασμού έναντι της ανεμευλογιάς 
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Γράφημα 15: ποσοστό παιδιών που εμβολιάστηκαν έναντι του Μηνιγγιτιδόκοκκου C.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Γράφημα 15 α: ποσοστό παιδιών που εμβολιάστηκαν έναντι του Μηνιγγιτιδόκοκκου C. Σε 

ξεχωριστά γραφήματα για τα παιδιά που εμβολιάστηαν πριν το 2015 όπου το Εθνικό 

Πρόγραμμα Εμβολιασμού συνηστούσε 2 δόσεις εμβολίου και μετά το 2015 όπου το εθνικό 

πρόγραμμα εμβολιασμού συνηστούσε 1 δόση εμβολίου στο έτος. 
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Γράφημα 15 β: Ηλικία έναρξης εμβολιασμού για  την ομάδα πληθυσμού που γεννήθηκε πριν 

το 2015 αναφορικά με το εμβόλιο του Μηνιγγιτιδόκοκκου. 

 

 

 
 

Γράφημα 15 γ: Ηλικία  χορήγησης 2ης δόσης  Μηνιγγιτιδόκοκκου C για  την ομάδα 

πληθυσμού που γεννήθηκε πριν το 2015 

 

 

 

 
 

Γράφημα 15 δ: Ηλικία έναρξης εμβολιασμού για τον Μηνιγγιτιδόκοκκου της οροομάδος C 

για  την ομάδα πληθυσμού που γεννήθηκε μετά το 2015 
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Γράφημα 15 ε: Ηλικία  χορήγησης 2ης δόσης εμβολίου ( Μηνιγγιτιδόκοκκου C) για  την 

ομάδα πληθυσμού που γεννήθηκε μετά το 2015 

 

 

 

 

 

 
Γράφημα 16: Ποσοστά εμβολιασμού για πρώτη και δεύτερη δόση Ηπατίτιδας Α 
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Γράφημα 17: Αριθμός παιδιών και ηλικία έναρξης εμβολιασμού για την Ηπατίτιδα Α 

 

 

 

 

 
Γραφημα 18: Προαιρετικός εμβολιασμός έναντι του Ροταϊού 
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Γράφημα 19: Ηλικία έναρξης εμβολιασμού έναντι Ροταϊού 

 

 
 

Γράφημα 20: Αριθμός παιδιών που έλαβαν το εμβόλιο έναντι της Γρίπης. Ο Αξονας χ ορίζει 

τον αριθμό των εμβολίων που έκαναν τα παιδιά. 
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Γράφημα 21: Αριθμός παιδιών που έλαβαν το εμβόλιο έναντι του Μηνιγγιτιδόκοκκου Β και 

ο αριθμός των δόσεων που έλαβαν. 

 

 

 

 

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

HEP B 3 δόσεις 81,9% 75,0% 77,9%

DTP - IPV - HIB 4 δόσεις 3,2% 3,9% 3,6%

MMR 1 δόση 12 μήνες 2,1% 0,8% 1,4%

MMR 1 δόση 15 μήνες 31,9% 17,2% 23,4%

VAR 1 δόση 12 μήνες 2,1% 0,0% 0,9%

VAR 1 δόση 15 μηνες 18,1% 11,7% 14,4%

MCC 1 δόση 12 μήνες 46,8% 39,1% 42,3%

PCV 13 4 δόσεις (18 μην) 3,2% 3,1% 3,2%

 
Πίνακας 2: Ποσοστό παιδιών της μελέτης  που ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό βάσει του 

ΕΠΕ στους 15 – 18 μήνες ζωής  
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Πίνακας 3α: Συσχέτιση του βάρους σώματος στη γέννηση του πληθυσμού μελέτης και της 

έναρξης εμβολιασμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

73 

 

 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

74 

 



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

75 

 
 

 

Πίνακας 3β: Συσχέτιση της ηλικίας κύησης και της έναρξης εμβολιασμού του πληθυσμού 

μελέτης. 

 

 

  


