Πως δουλεύουν τα εμβόλια
Οι ασθένειες τις οποίες προλαμβάνουν τα εμβόλια, μπορούν να είναι επικίνδυνες ακόμα και να οδηγήσουν
σε θάνατο. Τα εμβόλια μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο λοιμώξεων, γιατί δρουν μαζί με τη φυσική άμυνα του
ανθρώπου ώστε ο οργανισμός να αναπτύξει μηχανισμούς που καταπολεμούν τα νοσήματα. Το ενημερωτικό
αυτό έντυπο εξηγεί πώς ο οργανισμός καταπολεμά τις λοιμώξεις και πως τα εμβόλια προστατεύουν τον
άνθρωπο βοηθώντας τον να αναπτύξει ανοσία (άμυνα).

Το αμυντικό σύστημα - Η άμυνα του οργανισμού κατά των λοιμώξεων
Για να καταλάβουμε πώς δρουν τα εμβόλια, καλό είναι να εξετάσουμε πώς ο οργανισμός καταπολεμά τις
ασθένειες. Όταν μικρόβια, όπως βακτήρια και ιοί, μπαίνουν στον οργανισμό, επιτίθενται και πολλαπλασιάζονται.
Η εισβολή αυτή ονομάζεται λοίμωξη και η λοίμωξη είναι εκείνη που προκαλεί τη νόσο. Το αμυντικό σύστημα
χρησιμοποιεί αρκετούς μηχανισμούς για την καταπολέμηση των λοιμώξεων. Το αίμα περιέχει ερυθρά
αιμοσφαίρια, για τη μεταφορά του οξυγόνου σε ιστούς και όργανα, και λευκά αιμοσφαίρια ή ανοσοκύτταρα
για την καταπολέμηση των λοιμώξεων. Τα λευκά αυτά αιμοσφαίρια είναι κυρίως τα Β-λεμφοκύτταρα,
Τ-λεμφοκύτταρα και μακροφάγα:

• Τα μακροφάγα είναι λευκά αιμοσφαίρια που καταπίνουν και χωνεύουν τα μικρόβια, όπως επίσης και τα νεκρά
κύτταρα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, τα μακροφάγα αφήνουν πίσω τους κομμάτια από τα
μικρόβια που έχουν εισβάλλει στον οργανισμό, τα οποία ονομάζονται αντιγόνα. Το αμυντικό σύστημα του
οργανισμού εντοπίζει τα αντιγόνα, τα αναγνωρίζει ως επικίνδυνα και τα καταπολεμά.

• Τα αντισώματα, επιτίθενται στα αντιγόνα που αφήνουν πίσω τους τα μακροφάγα. Τα αντισώματα
παράγονται από τα λευκά αιμοσφαίρια του αμυντικού συστήματος, που ονομάζονται Β-λεμφοκύτταρα.
• Τα T-λεμφοκύτταρα είναι ένας άλλος τύπος λευκών αιμοσφαιρίων του αμυντικού συστήματος, τα οποία
καταπολεμούν τα κύτταρα του οργανισμού που έχουν ήδη μολυνθεί.

Την 1η φορά που ο οργανισμός έρθει σε επαφή με ένα μικρόβιο, χρειάζεται αρκετές ημέρες μέχρι να παράγει
και να χρησιμοποιήσει όλους τους μηχανισμούς καταπολέμησης των μικροβίων που απαιτούνται για την
αντιμετώπιση της λοιμώξεως. Μετά την 1η λοίμωξη, το αμυντικό σύστημα θυμάται αυτά που έχει μάθει για
το πώς να προστατεύσει τον οργανισμό από την ίδια λοίμωξη.
Ο οργανισμός διατηρεί λίγα Τ-λεμφοκύτταρα, που ονομάζονται κύτταρα μνήμης, τα οποία είναι έτοιμα να
αντιδράσουν άμεσα εάν ο οργανισμός αντιμετωπίσει και πάλι το ίδιο μικρόβιο. Όταν τα Β-λεμφοκύτταρα
εντοπίσουν κάποιο γνωστό αντιγόνο, παράγουν αντισώματα προκειμένου να τους επιτεθούν.

Πώς δρουν τα εμβόλια
Τα εμβόλια βοηθούν τον οργανισμό να αναπτύξει ανοσία γιατί μιμούνται τη φυσική λοίμωξη. Η λοίμωξη αυτή
όμως, δεν προκαλεί νόσο, αλλά είναι αρκετή για να προκαλέσει το αμυντικό σύστημα του οργανισμού να
παράγει Τ-λεμφοκύτταρα και αντισώματα. Μερικές φορές, η μίμηση της φυσικής λοίμωξης από τα εμβόλια,
μπορεί να προκαλέσει ήπια συμπτώματα, όπως πυρετό. Τα ήπια αυτά συμπτώματα είναι φυσιολογικά και
αναμενόμενα καθώς εκείνη τη στιγμή αναπτύσσεται το αμυντικό σύστημα του οργανισμού.
Αφού ολοκληρωθεί η μίμηση της φυσικής λοίμωξης, παραμένει στον οργανισμό ένα απόθεμα από
Τ-λεμφοκύτταρα "μνήμης", καθώς και Β-λεμφοκύτταρα, τα οποία θυμούνται πώς να καταπολεμήσουν τη
συγκεκριμένη νόσο στο μέλλον. Παρόλα αυτά, συνήθως χρειάζονται κάποιες εβδομάδες μέχρι ο οργανισμός
να παράγει τα Τ- και τα Β-λεμφοκύτταρα μετά τον εμβολιασμό. Για το λόγο αυτό, αν κάποιος έχει μολυνθεί
από τη νόσο ακριβώς πριν ή μετά τον εμβολιασμό, μπορεί να αναπτύξει συμπτώματα και να νοσήσει, επειδή
δεν υπήρχε αρκετός χρόνος ώστε το εμβόλιο να παρέχει προστασία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εμβόλια και τις νόσους που μπορούν να προληφθούν με τα εμβόλια,
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρίας, www.vaccines.e-child.gr

Πως δουλεύουν τα εμβόλια
Τύποι Εμβολίων
Υπάρχουν 5 κύριοι τύποι εμβολίων που συνήθως κάνουν τα βρέφη και τα μικρά παιδιά:

• Τα ζωντανά εξασθενημένα εμβόλια καταπολεμούν τους ιούς. Τα εμβόλια αυτά περιέχουν μια

εξασθενημένη μορφή του ζωντανού ιού, ο οποίος δεν μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα νόσου σε
άτομα με υγιές αμυντικό σύστημα. Επειδή τα ζωντανά εξασθενημένα εμβόλια μιμούνται πολύ καλά τη φυσική
λοίμωξη, προετοιμάζουν άριστα το αμυντικό σύστημα για την καταπολέμηση των φυσικών λοιμώξεων.
Παραδείγματα ζωντανών εξασθενημένων εμβολίων είναι τα εμβόλια της ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς (MMR)
και το εμβόλιο της ανεμοβλογιάς.

• Τα αδρανοποιημένα εμβόλια επίσης καταπολεμούν τους ιούς. Τα εμβόλια αυτά αποτελούνται από

απενεργοποιημένους ή νεκρούς ιούς. Το αδρανοποιημένο εμβόλιο της πολιομυελίτιδας αποτελεί ένα παράδειγμα
εμβολίου αυτού του τύπου. Συχνά απαιτούνται παραπάνω από 1 δόση έτσι ώστε ο οργανισμός να καταφέρει
να αναπτύξει επαρκή άμυνα.

• Τα τοξοειδή εμβόλια προστατεύουν από νόσους που προκαλούνται από βακτήρια, τα οποία παράγουν

τοξίνες (δηλητήρια) στον οργανισμό. Κατά τη διαδικασία παρασκευής των εμβολίων αυτών, οι τοξίνες εξασθενούνται, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προκαλέσουν νόσο. Οι εξασθενημένες τοξίνες ονομάζονται
τοξοειδή.
Όταν το αμυντικό σύστημα του οργανισμού έρθει σε επαφή με ένα εμβόλιο που περιέχει κάποιο τοξοειδές,
εκπαιδεύεται στην καταπολέμηση της φυσικής τοξίνης. Το εμβόλιο DTaP περιέχει τοξοειδή της διφθερίτιδας και
του τετάνου.

• Τα εμβόλια υπομονάδων περιλαμβάνουν μόνο τμήματα ή υπομονάδες ιών ή βακτήριων αντί για ολόκληρο
το μικρόβιο. Επειδή τα εμβόλια αυτά περιέχουν μόνο τα απαραίτητα αντιγόνα και όχι όλα τα υπόλοιπα μόρια
του μικροβίου, οι αντιδράσεις στα εμβόλια αυτά είναι λιγότερο συχνές. Το αντιγόνο του κοκκύτη, που περιέχει
το εμβόλιο DTaP αποτελεί παράδειγμα ενός εμβολίου υπομονάδας.

• Τα συζευγμένα εμβόλια

καταπολεμούν ένα διαφορετικό τύπο βακτηρίων. Τα βακτήρια αυτά έχουν αντιγόνα που καλύπτονται από σάκχαρα και ονομάζονται πολυσακχαρίτες. Το κάλυμμα αυτό περιβάλει το αντιγόνο του βακτηρίου, καθιστώντας δύσκολη την αναγνώριση και καταπολέμηση του από το ανώριμο αμυντικό
σύστημα ενός παιδιού. Τα συζευγμένα εμβόλια είναι αποτελεσματικά για αυτούς τους τύπους βακτηρίων
επειδή συνδέουν τους πολυσακχαρίτες των βακτηρίων με άλλα αντιγόνα, τα οποία αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει πολύ ικανοποιητικά το αμυντικό σύστημα. Η σύνδεση αυτή βοηθά το ανώριμο αμυντικό σύστημα
ενός παιδιού να αντιδράσει στα αντιγόνα του βακτηρίου και να αναπτύξει ένα αμυντικό μηχανισμό.
Παράδειγμα αυτού του τύπου εμβολίου είναι το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου και της μηνιγγίτιδας.

Το συμπέρασμα
Ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι η φυσική ανοσία, δηλαδή η ανοσία που αποκτά κανείς αν νοσήσει από τη
φυσική νόσο, είναι καλύτερη από την ανοσία που παρέχουν τα εμβόλια. Παρόλα αυτά, οι φυσικές λοιμώξεις
μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές και να επιφέρουν ακόμη και το θάνατο. Αυτό ισχύει ακόμη και για
ασθένειες τις οποίες οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ήπιες, όπως η ανεμοβλογιά. Δεν μπορεί κανείς να
προβλέψει ποιοι άνθρωποι θα παρουσιάσουν πιο σοβαρές λοιμώξεις που μπορεί να τους οδηγήσουν σε
νοσηλεία σε νοσοκομείο.
Τα εμβόλια, όπως οποιοδήποτε άλλο φάρμακο, μπορούν να προκαλέσουν αντιδράσεις. Οι συχνότερες
αντιδράσεις στα εμβόλια είναι ήπιες, σε αντίθεση με τα συμπτώματα της φυσικής λοίμωξης, τα οποία μπορεί να
είναι σοβαρά ή ακόμη και θανατηφόρα. Αν και πολλές από τις νόσους που προλαμβάνουν τα εμβόλια είναι
σπάνιες στη χώρα μας, υπάρχουν ακόμα περιστατικά σε ολόκληρο τον κόσμο τα οποία μπορούν να
μεταφερθούν στη χώρα μας, θέτοντας σε κίνδυνο τα ανεμβολίαστα παιδιά. Ακόμη και με την πρόοδο της
ιατρικής, οι ασθένειες που προλαμβάνουν τα εμβόλια μπορεί να είναι πολύ σοβαρές και ο εμβολιασμός είναι
ο καλύτερος τρόπος για να προληφθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εμβόλια και τις νόσους που μπορούν να προληφθούν με τα εμβόλια,
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρίας, www.vaccines.e-child.gr

