
ΣΗ  ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΔΜΒΟΛΗΟ                                                                     Ζ ΤΝΣΟΜΖ ΠΟΡΔΗΑ ΣΟΤ ΣΟ ΥΡΟΝΟ 
Σν εκβόιην είλαη έλα βηνινγηθό πξντόλ, πνπ είλαη ηθαλό λα πξνζθέξεη  

αλνζία ζηνλ νξγαληζκό ελαληίνλ ζε θάπνην παζνγόλν κηθξννξγαληζκό  

είηε πξόθεηηαη γηα κηθξόβην είηε πξόθεηηαη γηα ηό. 

Σν εκβόιην ζπλήζσο πεξηέρεη έλαλ λνζνγόλν παξάγνληα πνπ επζύλεηαη γηα κηα αζζέλεηα.  

Ο παξάγνληαο απηόο δηεγείξεη ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ηνπ νξγαληζκνύ.   

Σν αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ηνλ αλαγλσξίδεη ζαλ μέλν εηζβνιέα, θηλεηνπνηείηαη γηα λα  

ηνλ θαηαζηξέςεη θαη ηνλ «ζπκάηαη» ώζηε ζε πεξίπησζε κόιπλζεο, λα είλαη πνιύ εύθνιε ε  

θαηαζηξνθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνζνγόλνπ παξάγνληα. Έηζη επηηπγράλεηαη ε αλνζία κέζσ ηνπ 

 εκβνιηαζκνύ. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΜΒΟΛΗΟΤ 

 Σν ζηέιερνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην εκβόιην (θάπνηα εκβόιηα είλαη εηδηθά  απέλαληη  

         ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηέιερνο ελόο κηθξννξγαληζκνύ) 

 Αλ ηεξήζεθε ζσζηά ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ εκβνιηαζκνύ 

 Σα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελνύο γηαηί κεξηθά άηνκα δελ παξάγνπλ αληηζώκαηα  

         αθόκα θαη κεηά ηνλ εκβνιηαζκό ηνπο 

 Η ίδηα ε αζζέλεηα (ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ν εκβνιηαζκόο απνδίδεη θαιύηεξα από όηη ζε άιιεο) 

 Η ειηθία θαζώο θαη δηάθνξνη γελεηηθνί παξάγνληεο. 

 

       ΔΗΓΖ ΔΜΒΟΛΗΩΝ 

• Αδξαλνπνηεκέλα εκβόιηα: Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε γξίπε, ηε ρνιέξα, ηε βνπβσληθή παλώιε,  

                 ηελ πνιηνκπειίηηδα, ηελ επαηίηηδα Α θαη ηε ιύζζα.  

• Εμαζζελεκέλα εκβόιηα:  Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνγελείο λόζνπο όπσο ν θίηξηλνο ππξεηόο,  

                 ε ηιαξά, ε εξπζξά, ε παξσηίηηδα θαη ε βαθηεξηαθή αζζέλεηα ηνπ ηύθνπ. 

 Τνμηθνγελή  εκβόιηα:  Σα ηνμηθνγελή εκβόιηα παξάγνληαη από αδξαλνπνηεκέλα ηνμηθά  παξάγσγα πνπ πξνθαινύλ ηελ αζζέλεηα αληί γηα ηνλ ίδην ηνλ κηθξννξγαληζκό.   

                 Παξαδείγκαηα εκβνιίσλ βαζηζκέλα ζε ηνμίλεο είλαη ην εκβόιην ηνπ ηεηάλνπ θαη ηεο δηθζεξίηηδαο. 

 Εκβόιηα ππνκνλάδωλ:  Σέηνηα εκβόιηα είλαη ην εκβόιην ηεο επαηίηηδαο Β, ην εκβόιην γηα ηνλ ηό ηεο γξίπεο θαη ην εκβόιην θαηά ηεο παλώιεο. 

• Εκβόιην ζύδεπμεο: Δίλαη ην εκβόιην θαηά ηεο κεληγγίηηδαο 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ 
Με ζηόρν ηελ όζν ην δπλαηό θαιύηεξε πξνζηαζία, ηα παηδηά νθείινπλ λα εκβνιηάδνληαη από ηε ζηηγκή  

πνπ ην αλνζνπνηεηηθό ηνπο ζύζηεκα είλαη ηθαλνπνηεηηθά αλαπηπγκέλν γηα λα αληαπνθξηζεί ζηα εκβόιηα,  

ζπρλά κε επηπξόζζεηα εληζρπηηθά (επαλαιεπηηθά) εκβόιηα γηα λα επηηεπρζεί όζν ην δπλαηόλ πιεξέζηεξε  

αλνζία.  Απηό έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ελόο πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκνύ.  ηηο ΗΠΑ ε 

πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ζέκαηα Αλνζίαο, πξνηείλεη ηαθηηθό εκβνιηαζκό ησλ παηδηώλ ελάληηα ζηελ:  

επαηίηηδα Α, επαηίηηδα Β, πνιηνκπειίηηδα, παξσηίηηδα, ηιαξά, εξπζξά, δηθζεξίηηδα, θνθθύηε, ηέηαλν,  

αηκόθηιν γξίπε ηύπνπ Β, αλεκνβινγηά, ξνηατλό, γξίπε, κεληγγίηηδα θαη πλεπκνλία. 

                      

ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΦΔΤΡΔΖ ΣΟΤ ΔΜΒΟΛΗΟΤ: 

 500 000 000 ΑΝΘΡΩΠΟΗ ΔΥΑΑΝ ΣΖ ΕΩΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΖ ΥΟΛΔΡΑ 

  ΚΑΘΔ ΥΡΟΝΟ ΓΔΝΝΗΟΤΝΣΑΝ ΣΖΝ ΑΜΔΡΗΚΖ 20 000 ΠΑΗΓΗΑ  ΜΔ ΓΗΑΝΟΖΣΗΚΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΛΟΓΩ ΣΖ ΔΡΤΘΡΑ 

                                                                                       

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 
• Σα εκβόιηα απνηεινύλ ην πην ζεκαληηθό επίηεπγκα ζηε δεκόζηα πγεία, ακέζσο κεηά ηελ εμαζθάιηζε πόζηκνπ λεξνύ.  πγθεθξηκέλα νη δύν απηέο πξνιεπηηθέο παξεκβάζεηο νδήγεζαλ ζην λα 

ζσζνύλ εθαηνκκύξηα δσέο ζε όιν ηνλ θόζκν, ζε ζρέζε κε όιεο ηηο ππόινηπεο ηαηξηθέο αλαθαιύςεηο. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

•  farmakopoioi.blogspot.com/2017/05/bexsero.html 

•  https://www.emvoliazo.gr/emvolia-k-emvoliasmos  

• https://el.wikipedia.org/wiki/Δκβόιην 
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