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Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων



Σε αυτή την διάλεξη..

• Θα αναφερθώ σε εμβόλια που συνιστώνται 
κατά την κύηση και γιατί συνιστώνται

• Εμβόλια που δίνονται κατά την νεογνική 
ηλικία

• Κατάλογος μη εξαντλητικός..



Εγκυμοσύνη

Μια ιδιαίτερη φάση της ζωής 

Μητέρα και έμβρυο ευάλωτα σε νόσους 
που προλαμβάνονται με εμβόλια



Εμβόλιο γρίπης

Απόλυτη ένδειξη να χορηγείται σε 
οποιαδήποτε φάση της κύησης



Εγκυμοσύνη – Εμβόλιο γρίπης

• Η έγκυος και το έμβρυο αυξημένο 
κίνδυνο για επιπλοκές

• Αυξημένες εισαγωγές στο 
νοσοκομείο, επιπλοκές κυρίως  
από καρδιαγγειακό και πνεύμονα

• Το έμβρυο αυξημένο κίνδυνο για 
αποβολή, ενδομήτριο θάνατο, 
πρόωρο τοκετό και μικρό ΒΓ

Neuzil KM et al, Am J Epidem 1998
Pierce M et al, BMJ 2011



Πανδημία 2009

• Το 5% των θανάτων                
αποτελούσαν έγκυοι – 1% του 
πληθυσμού

• Πρόωροι τοκετοί αύξηση x3

Louie JK et al, NEJM 2010
Yates L et al, Health Technology Assesment 2010



Οφέλη από το εμβόλιο γρίπης

• Προστασία μητέρας και εμβρύου από τις επιπλοκές 
κατά την κύηση

• Προστασία βρέφους πριν τους 6 μήνες ζωής – 
διαπλακουντιακή μεταφορά αντισωμάτων

• Προστασία βρέφους από πιθανή μετάδοση από μια 
άρρωστη μάνα

Tamma PD et al, Am J Obst Gyn 2009
Zaman K et al, NEJM 2008
Dabrera G et al, Euro surveillance 2014



Πότε είναι καλύτερα να γίνεται;

• Σε οποιοδήποτε τρίμηνο

• Καλύτερα πριν την 
έναρξη της εποχιακής 
γρίπης (Οκτώβριο μέχρι 
Μάρτιο)



Ακυταρικό εμβόλιο κοκύτη

Χορηγείται με αντιγόνο Τετάνου και 
Διφθερίτιδας κατά την κύηση



Επιδημιολογία κοκύτη στις ΗΠΑ

• Δεκαετία 40: εισαγωγή 
ολοκυταρικού P

• Θεαματική μείωση 
περιστατικών (από 175,000/έτος σε 

2,900/έτος το 1980)

• Δεκαετία 1980-1990 εκ νέου 
αύξηση

• Το 2010 έφτασαν τα 27,550 με 
27 θανάτους

• 1997 εξολοκλήρου εφαρμογή aP 
(1992  δύο δόσεις) / ασφάλεια



Η αποτυχία των εμβολιασμών αποδόθηκε…

• Σε μικρότερη διάρκεια προστασίας από το aP vs P

• Σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των γιατρών να 
δηλώνουν περιστατικά

• Σε εφαρμογή πιο ευαίσθητων μεθόδων διάγνωσης πχ PCR 
και

• Σε γενετική αλλαγή των στελεχών B. Pertussis

Cherry JD, Pediatrics 2015
Koepke R et al, J Infect Dis 2014
Cherry JD, NEJM 2012

(pertactin – deficient)



Επιδημιολογία κοκύτη στις ΗΠΑ

• Η μεγαλύτερη ηλικιακή 
συχνότητα βρέφη<έτους και 
ιδιαίτερα <6 μηνών 

• Η επιτροπή εμβολιασμών 
συστήνει τον εμβολιασμό των 
εγκύων..



Κάτι ανάλογο συνέβηκε και στο Ην. 
Βασίλειο..

Το ολοκυτταρικό P 
εφαρμόστηκε 
δεκαετία 1950

Φοβίες για παρενέργειες 
δεν επέτρεπαν ψηλή 
κάλυψη μέχρι το 1992

Μετά το 1992 κάλυψη με 
P >=92% και 
<5,000/έτος

2001-2011: 1,500/έτος

Το 2004 εισαγωγή aP

Από Οκτώβριο 2011 
αύξηση κρουσμάτων Green book  ch 24



Αύξηση περιστατικών κοκύτη ΗΒ

Απρίλιο 2012 
κηρύσσεται 
επιδημία 
κοκύτη στο ΗΒ

Η μεγαλύτερη 
συχνότητα 
στην ηλικιακή 
ομάδα βρέφη 
<3μηνών

Green book ch24



ΗΒ 2012: Τα περισσότερα σε ανεμβολίαστα 
βρέφη..

Τα περισσότερα ήταν 
βρέφη στην 
νεογνική ηλικία 

Πριν προλάβουν να 
εμβολιαστούν!

Στη βρεφική ηλικία πιο 
σοβαρή νόσος με 
εισαγωγές ΜΕΝΠ 
και θανάτους 

41/ 48 θανάτους σε 
βρέφη (2001-2011) 
σε μικρά βρέφη 
πριν εμβολιαστούν

Green book ch24

Crowcroft et al , Arch Dis Child2003
Van Hoek et al, Plos One 2013



Τι κάνουν στο Ην. Βασίλειο;

• Οκτ 2012 απόφαση για εμβολιασμό εγκύων 
για κοκύτη ώστε να προστατεύεται το μικρό 
βρέφος μέχρι να μπορεί να εμβολιαστεί το 
ίδιο.. 

DOH UK 2012



Γιατί όμως εμβόλιο στην εγκυμοσύνη και όχι 
στη νεογνική ηλικία;

• Μελέτες με ολοκυτταρικό εμβόλιο σε νεογνά- 
ασφαλές αλλά μειωμένη αντισωματική απάντηση 
και

• Καταστολή και της απάντησης σε επόμενες δόσεις 
εμβολίου μέχρι 5 μ

• Ελάχιστη ηλικία αποτελεσματικού εμβολιασμού =3 
εβδομάδων – Π.Ο.Υ. 6 w

• Παρόμοια ευρήματα και σε μελέτη με το aP 

Provenzano RW et al, NEJM 1965
Halasa NB et al, J Pediatr 2008



Γιατί όμως εμβόλιο κοκύτη στην εγκυμοσύνη 
και όχι στη νεογνική ηλικία;

• Άλλη μελέτη με aP στη νεογνική ηλικία έδειξε 
επαρκή απάντηση στον κοκύτη αλλά καταστολή 
αντισωματικής απάντησης αργότερα σε Hib και HBV

Knuff  M et al, J Pediatr 2008



Ποια η αποτελεσματικότητα του 
εμβολιασμού στην εγκυμοσύνη;

• Στο ΗΒ μετά το 1ο έτος εφαρμογής, 64% 
κάλυψη εγκύων – 91% αποτελεσματικότητα

• 9/10 θανάτους βρεφών από κοκύτη σε βρέφη 
από ανεμβολίαστες μητέρες 

Amirthalingam G et al, Lancet 2014 

Public Health England



Είναι ασφαλής ο εμβολιασμός της εγκύου με 
aP; - Αδιαμφισβήτητα!

• Μελέτη με 20,074 εγκύους – Μελετήθηκαν η πιθανότητα 
εμβρυικού θανάτου, προωρότητας, εμβρυικής δυσφορίας, 
χαμηλού ΒΓ ή μητρικός θάνατος, προεκλαμψία, 
αιμορραγία, ρήξη μήτρας ή πλακούντα ή συχνότητα ΚΤ – 
καμμία διαφορά!

• Μεγάλη μεταανάλυση – 15 μελέτες επιβεβαίωσε την 
ασφάλεια του εμβολίου στην κύηση

Donegan K et al, BMJ 2014

Furuta M et al, BMC Pregnancy and 
Childbirth 2017



Πως δίνεται το aP στην εγκυμοσύνη;

• Δίνεται μαζί με αντιγόνα Τετάνου και 
Διφθερίτιδας /ανέκαθεν θεωρούνται ασφαλή

• Στην Ελλάδα όπως και στις ΗΠΑ: μεταξύ 27ης και 36ης 
εβδομάδας κύησης 



Εμβόλια από ζωντανούς 
εξασθενημένους ιούς

Πχ MMR, VZV, OPV



Εμβόλια από ζώντες εξασθενημένους ιούς

Κατά κανόνα Δεν χορηγούνται στην εγκυμοσύνη!

MMR, Ανεμευλογιάς

• Όλα τα κορίτσια αναπαραγωγικής ηλικίας ελέγχονται για 
αντισώματα για ερυθρά: MMR σε επίνοσες / αναμονή 4 
εβδομάδων πριν  νέα έγκυμοσύνη

• Το ίδιο η ανεμευλογιά:

• Σε έλλειψη ανοσίας – να γίνει εμβόλιο – αναμονή επίσης 4 
εβδομάδων για κύηση

• Σε περίπτωση κατά λάθους χορήγησης MMR ή εμβολίου 
ανεμευλογιάς κατά την κύηση καμμία ένδειξη για διακοπή. 
Ποτέ δεν καταγράφηκε παρενέργεια



Εμβόλια που δίνονται σε ειδικές 
συνθήκες

Ηπατίτιδας Α, Ηπατίτιδας Β, 
Μηνιγγιτιδοκόκκου



Εμβόλιο ηπατίτιδας Β

• Κίνδυνος ενδομήτριας λοίμωξης σε πρωτογενή 
λοίμωξη εγκύου στο 3ο τρίμηνο

• Περιορισμένα στοιχεία / δεν δείχνουν κίνδυνο για 
έμβρυο από το εμβόλιο

• Συνιστάται σε επίνοσες εγκύους σε αυξημένο 
κίνδυνο για νόσο πχ

Ιστορικό σεξουαλικής επαφής με φορέα   
ηπατίτιδας Β

Χρήση IV ναρκωτικών ουσιών

ACIP Guidelines 2016



Μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο ACWY

• Για το συζευγμένο δεν υπάρχουν αρκετά 
στοιχεία

• Το πολυσακχαριδικό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αν η έγκυος βρίσκεται σε 
συνεχή κατάσταση ψηλού κινδύνου πχ

              Ασπληνική ή άτομα που διαμένουν σε    
    υπερενδημικές περιοχές 



Η έγκυος ταξιδεύει..

Εμβόλιο κιτρίνου πυρετού, 
Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, Λύσσας



Εμβόλιο Κίτρινου πυρετού

• Σε σοβαρή νόσο                                            
πολυοργανική ανεπάρκεια – θάνατος 30%

• Παρότι ζωντανός ιός 

• Η μόνη εξαίρεση- δεν αποτελεί αντένδειξη – απαιτεί 
προσοχή!

• Ναι αν η έγκυος επιβάλλεται να ταξιδέψει σε χώρα 
με ψηλό κίνδυνο ΚΠ

• Αν δοθεί σε μη έγκυο, να αναμένει 4 εβδομάδες πριν 
από νέα εγκυμοσύνη 



Εμβόλιο λύσσας 

• Πολύ σοβαρή νόσος

• Δύο εμβόλια με αδρανοποιημένο ιό

• Λόγω των συνεπειών από πιθανή νόσο χορηγείται σε 
εγκύους:

Μετά την έκθεση: σε μέτριο ή αυξημένο κίνδυνο 
για νόσο

Προ της έκθεσης: μόνο αν θα εκτεθεί 
υποχρεωτικά σε αυξημένο κίνδυνο λύσσας



Εμβόλια υπό έρευνα 

Κατά του β αιμολυτικού 
Στρεπτοκόκκου ομάδας Β

Κατά του RSV



Λοίμωξη από β αιμολυτικό Στρεπτόκοκκο 
ομάδας Β

• Η κυριώτερη διεισδυτική λοίμωξη σε βρέφος μέχρι 90 
ημερών – ενίοτε καταστροφική

• Η χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής κατά τον τοκετό μείωσε 
την πρώιμη λοίμωξη / όχι την όψιμη (7-90 ημ)

• Το εμβόλιο βρίσκεται σε μελέτες φάσης ΙΙ και ΙΙΙ σε εγκύους

http://www.cdc.gov/groupbstrep/clinical
-overview.html

http://www.cdc.gov/groupbstrep/clinicalclinicaltrials.gov/show/NCT01290419
http://www.cdc.gov/groupbstrep/clinicalclinicaltrials.gov/show/NCT01290419


Εμβόλιο κατά του RSV

• Πολύ διαδεδομένη η λοίμωξη από τον ιό στα βρέφη

• Προκαλεί σοβαρή λοίμωξη στα μικρά βρέφη και 
ηλικιωμένους

• Ανοσία υποχωρεί με την πάροδο του χρόνου – 
επαναλοιμώξεις

• Εμβόλιο από ανασυνδυασμένο DNA σε φάση ΙΙ για μη 
εγκύους / Σε φάση Ι για εγκύους

http://clinicaltrials.gov/show/NC
T01290419

http://clinicaltrials.gov/show/NCT01290419
http://clinicaltrials.gov/show/NCT01290419


Εμβόλια στη νεογνική ηλικία

BCG, Ηπατίτιδας Β



Γιατί τόσα λίγα εμβόλια σε νεογνά;

• Ελκυστική ηλικία για εμβολιασμούς – εύκολη πρόσβαση!

• Όμως Λίγα τα εμβόλια σε νεογνά! – ιδίως πρώτη 
εβδομάδα ζωής

• Ανοσολογικό σύστημα νεογνού / υποαπαντητικότητα



Ανοσολογικό σύστημα πρώτες εβδομάδες 
ζωής..

• Σε μορφή καταστολής / εν μέρει για μη 
αντιμετώπιση στην ενδομήτρια ζωή σαν ξένο σώμα!

• Οι ανοσολογικές απαντήσεις προς Th2 ανοσία – δεν 
ευνοούν παραγωγή αντισωμάτων

• Ειδικά μητρικά αντισώματα MatAb - επίσης 
συμβάλλουν στην καταστολή του ανοσολογικού 
συστήματος του νεογνού / καλύπτοντας επιτόπους 
των Β κυττάρων  του

• πχ εμβόλιο κοκύτη

Morein B et al, J Comp Pathol 2007
Siegrist CA et al, Vaccine 2003



Κάποια εμβόλια αποτελούν 
εξαίρεση…

BCG, Ηπατίτιδας Β



Εμβόλιο Bacillus-Calmette-Guerin (BCG)

• Περιέχει ζωντανό εξασθενημένο Μυκοβακτηρίδιο bovis

• Σε κάποιες χώρες χορηγείται τις πρώτες ημέρες ζωής

• Κυρίως αποτελεσματικό για πρόληψη της φυματιώδους 
μηνιγγίτιδας και κεγχροειδούς φυματίωσης

• Αποτελεσματικότητα 75-86%

• Δεν υπάρχει πειστική απόδειξη για προστασία από 
πρωτογενή πνευμονική νόσο ή

• Αναζωπύρωση λανθάνουσας φυματίωσης

Trunz BB et al, Lancet 2006

Golditz GA et al, Pediatrics 1995



Εμβόλιο BCG: Πολύ καλό προφίλ ασφάλειας..

Έχει δοθεί μέχρι σήμερα σε >3 δισ πληθυσμού!



Σε ποιους χορηγείται κατά τη γέννηση στην 
Ελλάδα;

• Σε νεογνά μεταναστών από χώρες με ψηλό ή μέσο δείκτη 
φυματιώδους διαμόλυνσης (ΔΦΔ)

• Νεογνά αθιγγάνων και άλλων ομάδων που ζούν σε 
συνθήκες ομαδικής διαβίωσης

• Νεογνά οροθετικών με HIV μητέρων που δεν έχουν 
εκδηλώσει λοίμωξη

• Νεογνά οικογενειών που πρόκειται να μετακινηθούν προς 
χώρες με ψηλό ή μέσο ΔΦΔ

• Νεογνά στο άμεσο περιβάλλον των οποίων υπάρχει άτομο 
με ενεργό φυματίωση που δεν συμμορφώνεται στη 
θεραπεία  και το παιδί δεν μπορεί να απομακρυνθεί

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 
2017 – Ελληνική Δημοκρατία



Εμβόλιο ηπατίτιδας Β

• Με τεχνική ανασυνδυασμένου DNA – περιέχει 
αδρανοποιημένο Αντιγόνο επιφανείας του ιού 
προσροφημένο σε υδροξείδιο του αργιλίου 

• Πολύ καλό προφίλ ασφάλειας…

• Προκαλεί ισοδύναμη αντισωματική απάντηση με του 
ενήλικα!

• Κριτήρια προστασίας η παραγωγή εξουδετερωτικών 
αντισωμάτων >=10 IU/L

Practices, A.C, MMWR 1991 



Πότε χορηγείται;

• Στις ΗΠΑ από το 1991 γίνεται καθολικός 
εμβολιασμός των βρεφών

• Από μερικά χρόνια κρίθηκε ορθότερο η 1η 
δόση στη γέννηση



Τι γίνεται στην Ελλάδα;

Η 1η δόση δίνεται στη γέννηση (εντός 12 ωρών) όταν:

• Η μητέρα είναι γνωστός φορέας ηπατίτιδας Β – 
συγχορήγηση με HBIG

• Δεν γνωρίζουμε αν η μητέρα είναι ή όχι φορέας 
ηπατίτιδας Β - ακολουθεί άμεσος έλεγχος της 
μητέρας και αν θετική δίνεται και HBIG πριν το τέλος 
της 1ης εβδομάδας 

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και εφήβων 2017
Ελληνική Δημοκρατία



Συμπεράσματα

• Η χορήγηση συγκεκριμένων εμβολίων κατά την 
εγκυμοσύνη και την νεογνική ηλικία έχουν 
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη σοβαρών νοσημάτων 
με πολύ καλό προφίλ ασφαλείας!

• Η έρευνα συνεχίζεται για την δημιουργία νέων 
εμβολίων που στοχεύουν στην προστασία από 
περισσότερα νοσήματα!



Σας 
ευχαριστώ!
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