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UNTOWARDS EFFECTS FOLLOWING VACCINATION IN ANIMALS
By
A. SEIMENIS, I. MENASSE, G. SKYRIANOS, E. STOFOROS

SUMMARY
The various forms of untowards effects following vaccination against infectious diseases in animals are discribed. The causes and the possible mechanisms for these manifestations are
discussed and measures to avoid them are finally proposed.

Είναι γνωστό δτι ό καλλίτερος τρόπος για ν' αντιμετωπισθούν τα μεταδο
τικά νοσήματα, είναι ή πρόληψη τους. Αυτό ίσχύει ακόμη περισσότερο για τα
νοσήματα πού οφείλονται σε ΐούς πού εναντίον τους, δπως είναι γνωστό, δεν
διαθέτουμε αποτελεσματικά θεραπευτικά μέσα.
'Εκτός άπό τις υγιεινές συνθήκες διαβιώσεως και τήν ισορροπημένη δια
τροφή πού μας εξασφαλίζουν υγιείς οργανισμούς, κατά συνέπεια ανθεκτικούς
στην προσβολή των παθογόνων παραγόντων, τό κυριώτερο μέσο προλήψεως
πού διαθέτουμε είναι τό εμβόλιο. Ένα τέτοιο προϊόν σωστά παρασκευασμένο
καί συντηρημένο, χρησιμοποιούμενο στον κατάλληλο χρόνο, στην πρέπουσα
ποσότητα καί άπό τήν κατάλληλη όδό, είναι σέ θέση νά δημιουργήσει, στο
μέγιστο των περιπτώσεων, τήν προστασία πού αναμένεται.
Κανένα άπό τά βιολογικά προϊόντα, δμως, δέν μπορεί καί δεν πρέπει νά
χρησιμοποιηθεί αν δέν έχουν εξασφαλισθεί ή άβλάβεια, κατά πρώτο λόγο, καί
ή αποτελεσματικότητα. Αυτό τό σκοπό έχουν, έξ άλλου, οί πιο πάνω έλεγχοι
πού πραγματοποιούνται τόσο κατά τή διαδικασία παρασκευής ενός νέου
προϊόντος, οσο καί μετά τήν παρασκευή του τυποποιημένου πια εμβολίου.
Μολονότι οί αρχές πού προαναφέρθηκαν είναι ευρύτατα γνωστές καί λαμ
βάνονται πάντα σοβαρά ύπ' δψη άπό τους παρασκευαστές των βιολογικών
προϊόντων, παρολαυτά, ακόμη καί σήμερα έχουμε περιστατικά ποικίλης μορ* Κτηνιατρικό Ινστιτούτο Λοιμωδών καί Παρασιτικών Νοσημάτων Ύπ. Γεωργίας.
** Τέως Δ/ντής τοϋ Κ.Ι.Λ.ΠΑ.Ν.
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φής, είτε μεμονωμένα είτε εκτεταμένα, πού οφείλονται στις ανεπιθύμητες αντι
δράσεις πού προέρχονται από τή χρησιμοποίηση των εμβολίων.
Εξετάζοντας λεπτομερέστερα τις παρενέργειες πού μερικές φορές αντιμε
τωπίζουμε, θα μπορούσαμε να τις διακρίνουμε σέ δύο κατηγορίες:
Α/ Παρενέργειες πού δέν οφείλονται στό προϊόν
Β/ Παρενέργειες πού οφείλονται στό προϊόν.
Α/ Παρενέργειες πού δέν οφείλονται στό προϊόν. Προκειμένου νά τις ανα
λύσουμε θέτουμε τήν προϋπόθεση δτι τό εμβόλιο έχει παρασκευασθεί σωστά,
πριν τή χρησιμοποίηση του έχει συντηρηθεί σέ κανονική θερμοκρασία, δέν έ
χει υποστεί καμία αλλοίωση και εφαρμόσθηκε κατά τή διάρκεια ίσχύος του.
Ό τ ι τηρήθηκαν οί οδηγίες του παρασκευαστοΰ ως προς τήν όδό χορηγήσεως,
τή δοσολογία και τό χρόνο επεμβάσεως και τέλος, γιά τα λυόφιλα προϊόντα,
ότι ή διαδικασία άποξηράνσεως πραγματοποιήθηκε σωστά και ότι χρησιμο
ποιήθηκε τό κατάλληλο διαλυτικό.
Οί ανεπιθύμητες αντιδράσεις στις όποιες αναφερόμεθα είναι δυνατό νά
προκύψουν άπό τά παρακάτω αίτια:
Ι. Κακοί χειρισμοί στα ζώα: μπορεί νά προκαλέσουν κατάπτωση (stress)
διαφόρου εντάσεως και διάρκειας μέ επιπτώσεις σέ άτομα (πτώση της γαλα
κτοπαραγωγής) ή στό σύνολο της εκτροφής (πτώση της ωοτοκίας στα πουλε
ρικά). Ό πειθαναγκασμός ενός ατίθασου εγκύου ζώου νά υποστεί τόν εμβο
λιασμό, ε?ναι δυνατό νά προκαλέσει αποβολή.
2. Κακή εκτίμηση των συνθηκών πού επικρατούν κατά τήν στιγμή της εμβο
λιαστικής επεμβάσεως: Έάν τό περιβάλλον όπου εκτρέφονται τά ζώα είναι
ανθυγιεινό και ή διατροφή κακή μέ αποτέλεσμα νά έχουμε ζώα εξαντλημένα,
μέ έντονες παρασιτώσεις ή και άρρωστα ακόμη, ό εμβολιασμός είναι δυνατό
νά χειροτερέψει τήν όλη κατάσταση, έκτος άπό τό γεγονός ότι δέν πρόκειται
ν' αποδώσει τά επιθυμητά αποτελέσματα προστασίας.
3. 'Ανεπαρκής ανταπόκριση ανοσίας: είναι δυνατό νά οφείλεται όχι μόνο
στην κατάσταση υγείας του ζώου, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, άλλα και στην
ιδιοσυγκρασία τοΰ άτομου ή τό είδος του ζώου. Σύμφωνα μέ πρόσφατα
στοιχεία^ ' υπάρχει ποσοστό ζώων μέ πολύ χαμηλό τίτλο αντισωμάτων (κάτω
των 0,05 Δ.Μ.) ή χαμηλό (0,05-0,5 ΔΜ). Στην πρώτη κατηγορία, μεταξύ των
πιθήκων έχουμε ποσοστό 14,8%, άπό τις αλεπούδες 5%. άπό τά σκυλιά 3,9%
καί τά βοοειδή 2,2%. Στην δεύτερη κατηγορία διαπιστώθηκαν κατά σειρά τά
αντίστοιχα ποσοστά: 11,1%11,5% καί 13,3%. Ή παραπάνω έρευνα άφορα ει
δικότερα στην ανταπόκριση στον άντιλυσσικό εμβολιασμό.
"Αλλο παράδειγμα πού άφορα είς τό είδος του ζώου είναι, ώς γνωστό, ή
αίγα πού, αντίθετα μέ άλλα είδη, δέν ανοσοποιείται ικανοποιητικά εναντίον
τοΰ άνθρακα.
4. Περιορισμένη διάρκεια ανοσίας: δέν οφείλεται μόνο στή χαμηλή άντιγονικότητα τοΰ παθογόνου παράγοντα, κατά συνέπεια δέ καί τοΰ αντίστοιχου
εμβολίου, άλλα καί στην ανεπαρκή ανταπόκριση στην ανοσοποίηση, όπως
αναφέρθηκε πιό πάνω, στην μικρή ηλικία κλπ.
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Β/ Παρενέργειες πού οφείλονται στο προϊόν. Είναι δυνατό νά οφείλονται
σέ μεμονωμένους παράγοντες ή μεταξύ τους συνδεδεμένους.
/. Παρενέργειες άπα το έμβολιακά στέλεχος: αυτές προέρχονται, κυρίως,
άπό το είδος του στελέχους πού χρησιμοποιείται και στο ft ν διατηρείται ζων
τανό η έχει αδρανοποιηθεί.
Στην πρώτη περίπτωση τα έμβολιακά στελέχη διαχωρίζονται στα άβλαβη
και σ' εκείνα πού διατηρούν υπολειμματική παθογόνο δύναμη. 'Ακόμη, ενα
στέλεχος ιού πού κατά διαφόρους μεθόδους έχει υποστεί τροποποίηση (μεταλ
λαγή), είναι δυνατό νά είναι βλαβερό για ορισμένο είδος ή σέ ορισμένης ηλι
κίας ζώο. μολονότι τό προϊόν προορίζεται για τήν ϊδια ασθένεια.
Μερικά παραδείγματα τών περιπτώσεων πού αναφέρονται πιό πάνω είναι
τά ακόλουθα:
α) Τό εμβόλιο κατά της λύσσας πού παρασκευάζεται μέ ζωντανό στέλεχος
ίοΰ Ρ1ιΐΓν-ίΕΡ(χαμηλοΰ αριθμού διόδων σέ έμβρυοφόρα αυγά) ενώ είναι τε
λείως άβλαβες για τόν ενήλικο σκύλο, στα μικρά πού είναι ηλικίας κάτω τών
4 μηνών είναι δυνατό νά προκαλέσει συμπτώματα έγκεφαλίτιδας.
β) Ό Ίδιος τύπος άντιλυσσικοΰ εμβολίου χρησιμοποιούμενος σέ γάτα
προκαλεί έντονα νευρικά φαινόμενα.
γ) Ή χρησιμοποίηση εμβολίου κατά της ψευδοπανώλους τών ορνίθων,
παρασκευασμένο μέ ζωντανό μεσογενές στέλεχος τού ίου (π.χ.ΚοιηαΐΌν), ενώ
στις ενήλικες όρνιθες είναι σχεδόν άβλαβες (προκαλεί νευρικά συμπτώματα σέ
πολύ χαμηλό ποσοστό καί αυτό όχι πάντοτε), στά νεαρός ηλικίας όρνίθια
προκαλεί τήν ασθένεια πού πολλές φορές συνοδεύεται άπό θανάτους.
δ) Ό εμβολιασμός θηλυκών ζώων σέ κατάσταση κυοφορίας μέ προϊόν πα
ρασκευασμένο άπό ζωντανό στέλεχος ίοΰ κατά της πανώλους τών χοίρων,
της «κυανής γλώσσας» καί τής ευλογιάς τού προβάτου, είναι δυνατό νά προ
καλέσουν αποβολή. Τό Ίδιο αποτέλεσμα προκαλεί καί ό εμβολιασμός εγκύων
προβάτων μέ τό ζωντανό στέλεχος Brucella melitensis, Rev. 1.
ε) Τό εμβόλιο κατά τής πανώλους τών μονόπλων, πού για τήν παρασκευή
του χρησιμοποιούνται ζωντανά τροποποιημένα στελέχη του ιού, ενώ δέν προ
καλεί παρενέργειες στά άλογα, στους ήμιόνους καί στους όνους αντίθετα, εί
ναι δυνατόν νά προκαλέσει τήν ασθένεια πού μπορεί νά οδηγήσει μέχρι τό θά
νατο.
στ) Γιά τήν παρασκευή τού εμβολίου κατά τής λοιμώδους λαρυγγοτραχείτιδας τών ορνίθων, χρησιμοποιούνται διάφορα τροποποιημένα ζωντανά στελέ
χη τού ίου διαφόρου βαθμού έξασθενίσεως. 'Έτσι ορισμένα άπ' αυτά προκα
λούν, συχνά σέ υψηλά ποσοστά, έντονες έπιπεφυκίτιδες μέ δακρύροια, πτώση
τής ωοτοκίας καί κατάπτωση.
Τά παραδείγματα ανεπιθύμητων αντιδράσεων πού αναφέρθηκαν πιό πάνω
ενδεικτικά, αφορούν, δλα. έμβολιακά στελέχη μέ υπολειμματική παθογόνο δύ
ναμη γιά ορισμένο είδος, ορισμένης ηλικίας ζώα ή καί ειδικής φυσιολογικής
καταστάσεως στην οποία βρίσκονται.
Τούτο, όπως προαναφέρθηκε, δέν είναι γενικό χαρακτηριστικό όλων τών
στελεχών πού χρησιμοποιούνται σέ ζωντανά εμβόλια. Πολλά άπ' αυτά είναι
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τελείως αβλαβή σέ κάθε περίπτωση, διότι έχουν χάσει κάθε υπολειμματική πα
θογόνο ιδιότητα, ενώ διατηρούν καλή άντιγονικότητα.
Μερικά από τά στελέχη αυτά είναι: τα ΒΙ καί La Sota του ίου της ψευδοπανώλους των ορνίθων, εκείνα του ίου της λοιμώδους λαρυγγοτραχεΐτιδας
τών ορνίθων πού έχουν τροποποιηθεί καί προσαρμοσθεί σέ καλλιέργειες κυττάρ(ον, τά χρησιμοποιούμενα (έρπητα τοϋ ινδιάνου) γιά τό εμβόλιο κατά τής
ασθένειας τοϋ Marek τών ορνίθων, τό στέλεχος του ίοΰ τής λύσσας FluryHep (υψηλού αριθμού διόδων σέ έμβρυοφόρα αυγά). "Από τά μικροβιακά στε
λέχη χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση του στελέχους Stern τοΰ βακίλλου
τοΰ άνθρακα πού επειδή δέν έχει έλυτρο, σέ αντίθεση μέ άλλα έμβολιακά στε
λέχη τοΰ είδους, στερείται κάθε υπολειμματικής παθογόνου δυνάμεως.
2. Παρενέργειες
άπό σφάλματα παρασκευής: Πρόκειται γιά περιπτώσεις ό
που ενώ είναι γνωστές οί τεχνικές προδιαγραφές πού θά πρέπει να καλύπτει
τό προϊόν ώστε νά είναι καί άβλαβες καί αποτελεσματικό, παρολαυτά, ό παρα
σκευαστής άπό κακούς υπολογισμούς καί/ή λανθασμένη αξιολόγηση τών ιδιο
τήτων τών συστατικών πού χρησιμοποίησε καί τών αποτελεσμάτων τών ελέγ
χων πού πραγματοποίησε, διέθεσε στην κατανάλωση ένα εμβόλιο πού,
α) Δημιουργεί ανεπαρκή προστασία είτε άπό χαμηλό τίτλο τοΰ αντιγόνου
πού περιέχεται, ε'ϊτε διότι ή δοσολογία έχει ορισθεί σέ χαμηλό επίπεδο.
β) Προκαλεί συμπτώματα ασθένειας, άσχετης προς εκείνη γιά την οποία
παρασκευάσθηκε τό έμβόλιο.Αύτό συμβαίνει όταν ένα έμβολιακό στέλεχος
ίοΰ έχει πολλαπλασιασθεί σέ κυτταροκαλλιέργειες ή σέ ζώο πού είναι φορείς
άλλων παθογόνων παραγόντων καί διέρχονται στό προϊόν πού παρασκευά
σθηκε καί στή συνέχεια μετά τή χορήγηση του στα ζώα.
γ) Προκαλεί τοπικές ή γενικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις διαφόρου μορφής
καί εντάσεως.
Οί τοπικές αντιδράσεις μπορεί νά εμφανισθούν σάν συπτική φλεγμονή (έγ
χυση μαζύ μέ τό εμβόλιο καί παθογόνων μικροβίων), ή σάν άσυπτη, π.χ. ορι
σμένα ελαιώδη ενισχυτικά τής ανοσίας ή άντισυπτικά πού προστίθενται στά
νεκρά εμβόλια, είναι ερεθιστικά καί κατά συνέπεια ακατάλληλα.
Οί γενικές αντιδράσεις προκαλούνται άπό τήν ύπερευαισθητοποίηση τοΰ
οργανισμού γιά ορισμένες ουσίες πού περιέχονται μέσα στό εμβόλιο, όπως
π.χ. αντιβιοτικά, πρωτεΐνες έτερόλογες ή ομόλογες χημικά τροποποιημένες,
διάφοροι σταθεροποιητές κ.λ.π. '
Οί παραπάνω αντιδράσεις μπορεί νά εμφανισθούν σέ δύο μορφές:
Ι) Μέσα σέ λίγα λεπτά άπό τήν χορήγηση (chock άναφυλακτικό) ή μέσα
σέ λίγες ώρες. Τό αποτέλεσμα μπορεί νά είναι θανατηφόρο άπό οξύ πνευμονι
κό οίδημα ή μή θανατηφόρο πού εκδηλώνεται μέ άναφυλακτικό συμπτώματα
άπό τό αναπνευστικό σύστημα καί τό πεπτικό ή δερματικά γενικευμένα ή το
πικά, όπως ούρτικάρια, οίδημα κ.λ.π. Ό λ ' αυτά μπορεί νά είναι μεταξύ τους
συνδιασμένα κατά διαφόρους τρόπους.
II) Καθυστερημένη εκδήλωση υπερευαισθησίας πού μπορεί νά κυμανθεί
άπό τήν 1η μέχρι καί τήν 21η ήμερα άπό τή χορήγηση τοΰ εμβολίου. Τά
συμπτώματα μπορεί νά είναι έκζεμα, τοπικό ή γενικευμένο, πού εξελίσσεται
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Έκτος από τις περιπτίόσεις παρενεργειών πού παρατέθηκαν πιο πάνο), πού
ή αιτιολογία τους είναι σχεδόν πάντοτε εύκολο νά εντοπιστεί, υπάρχουν περι
στατικά, μερικές φορές πολύ σοβαρά, πού ή προέλευση τουςδέν είναι εύκολο
να προσδιοριστεί. "Απαιτείται έρευνα έπιζωοτιολογική και κλινική πολύ προ
σεκτική πού να επεκταθεί και σέ εργαστηριακή μελέτη του προϊόντος, έφ' ό
σον κριθεί αναγκαίο, γιατί διαφορετικά είναι δυνατό ν' αποβεί ή άκαρπη ή νά
οδηγήσει σέ συμπεράσματα ανακριβή.
Παράδειγμα χαρακτηριστικό της μορφής αυτής είναι τά γνωστά περιστατι
κά αποβολών και γεννήσεο>ς χοριακών αμνών έπειτα άπό μαζικούς εμβολια
σμούς κατά της ευλογιάς του προβάτου πού πραγματοποιήθηκαν στην 'Ανα
τολική Μακεδονία καϊ τή Θράκη κατά τήν περίοδο 1972-1974 .
Γιά νά οδηγηθούμε σέ όσο τό δυνατό θετικότερα συμπεράσματα coç προς
τήν ακριβή αιτιολογία τών πιο πάνω περιστατικών, εκτός άπό εκτεταμένη και
προσεκτική επιτόπια έρευνα , πραγματοποιήθηκε στό εργαστήριο καϊ μία σει
ρά πειραματισμών' ' ' '.
• Ή μελέτη τών έπιζο)οτιολογικών δεδομένοι καί τών άποτελεσμάτ<υν τών
πειραματισμών φανέρο^σαν τις μεγάλες δυσκολίες πού περικλείει ενα τέτοιο
αντικείμενο έρευνας' - \
Ά π ' όσα εκτέθηκαν πιό πάνω γίνεται φανερό ότι γιά τή δημιουργία τών
ανεπιθύμητων αντιδράσεων μετά άπό εμβολιασμούς, συμμετέχουν διάφοροι
παράγοντες πού ενεργούν μέ διαφόρους μηχανισμούς. Πολλοί άπό τους παρά
γοντες αυτούς είναι γνωστοί καί είναι δυνατό ν' απομακρυνθούν μέ τή χρησι
μοποίηση κατάλληλα παρασκευασμένων προϊόντος πού θά εφαρμόζονται σού
στα. Σέ άλλες, όμως, περιπτώσεις οί τεχνολογικές αδυναμίες πού εξακολου
θούν νά υπάρχουν, είναι δυνατό νά δημιουργήσουν δυσάρεστα αποτελέσματα
μέ συνέπειες περισσότερο ή λιγότερο σοβαρές πού τά αίτια τους δέν είναι
πάντοτε εύκολο νά εντοπισθούν.
Προς τό στόχο της κατά τό δυνατόν τελείας εξαλείψεως τών παρενεργειών
πού είναι δυνατό νά δημιουργηθούν μετά άπό εμβολιασμούς, στρέφονται οί
προσπάθειες τών άνά τον κόσμο ερευνητών. Έτσι άπό τίς μελέτες αυτές προέ
κυψαν δύο βασικές κατευθύνσεις πού σήμερα αποτελούν τίς κύριες γραμμές
της σύγχρονης τεχνολογίας τών βιολογικών προϊόντων:
α) Χρησιμοποίηση αδρανοποιημένων εμβολίων υψηλής άντιγονικότητας.
Έτσι αποφεύγονται οί συνέπειες πού είναι δυνατό νά προκύψουν άπό τή χρη
σιμοποίηση ζωντανών έμβολιακών στελεχών διαφόρου βαθμού εξασθενήσεως
αποφεύγοντας, επί πλέον, τό ενδεχόμενο ανακτήσεως τών παθογόνων ίδιοτήτο>ν πού κατείχαν αρχικά.
β) Πολλαπλασιασμός τελείως άπαθογόνων έμβολιακών στελεχών άπό ίούς
σέ κυτταροκαλλιέργειες κάτω άπό στενά ελεγχόμενες συνθήκες. Παράδειγμα
αυτών είναι τά διπλοειδή κύτταρα του άνθρωπου. Ή τεχνική αυτή διασφαλί
ζει τήν απόλυτη άβλάβεια τών προϊόντων επειδή προέρχονται άπό τίς ειδικές
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αυτές κυτταροκαλλιέργειες πού είναι απαλλαγμένες άπο οποιοδήποτε ξένο πα
θογόνο παράγοντα.
Μέχρις δτου, όμως, οί πιο πάνω τεχνικές κατευθύνσεις καταστεί δυνατό
να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά σέ κάθε είδους εμβόλιο, θα πρέπει νά δίδεται
ξεχωριστή προσοχή στά παρακάτω σημεία πού ιδιαίτερα αφορούν τα ζωντανά
προϊόντα:
α) Βαθμός εξασθενήσεως του χρησιμοποιημένου έμβολιακοΰ στελέχους.
β) Ύπόστρ<»μα πολλαπλασιασμού τοΰ πιο πάνω στελέχους.
γ) Έ λ ε γ χ ο ς άβλαβείας.
δ) Έπιζωοτιολογική κατάσταση της περιοχής πού θά εφαρμοσθεί τό
προϊόν.
ε) Γενική και ειδικότερη κατάσταση των ζώων πού θά εμβολιασθούν.
"Η υιοθέτηση των προληπτικών αυτών μέτρων θά συμβάλει, ασφαλώς,
στην ελαχιστοποίηση τών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και τών συνεπειών
τους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περιγράφονται οί διάφορες μορφές παρενεργειών πού εμφανίζονται στά
ζο')α έπειτα άπό εμβολιασμούς. Εξετάζονται τά αίτια και οί πιθανοί μηχανι
σμοί γιά τήν εκδήλωση τών φαινομένων αυτών και προτείνονται μέτρα για
τήν αποφυγής τους.
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