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Pacientus, kurie gydomi imunoglobulinais, skiepyti nebūtina (išimtis – 
sezoninė gripo vakcina, nes gripo virusas kasmet kinta (mutuoja), 
todėl pakaitinė terapija imunoglobulinais negali suteikti pakankamos 
apsaugos). Tačiau yra įrodymų, kad skiepai turi teigiamą poveikį ne tik 
konkrečios infekcinės ligos prevencijai, bet ir bendrai imuninės sistemos 
funkcijai.

SKIEPAI REKOMENDUOJAMI

• kaip įprastinės vaikų skiepijimo programos dalis,
• kai bakterinė ar virusinė infekcija gali pabloginti paciento būklę, 
• prieš keliones į užsienį.

PAGRINDINIAI PRINCIPAI

• Kai kuriais atvejais, kai pacientai serga sunkiu PID (ypač limfocitų), 
jiems neturi būti skiriamos gyvos susilpnintos vakcinos, nes jos 
pačios gali sukelti infekciją. 

• Paciento, sergančio PID, šeimos nariai turėtų skiepytis, kad 
apsaugotų pacientą nuo infekcijų. 

• Paciento, sergančio sunkiu imunodeficitu (pvz., sunkiu kombinuotu 
imunodeficitu), artimiesiems rekomenduojama neskirti gyvų 
susilpnintų vakcinų (išskyrus tymų, epideminio parotito, raudonukės 
bei tuberkuliozės). 

• Pacientai, sergantys PID, ir jų artimieji turėtų gauti neaktyvią 
injekciniu būdu skiriamą poliomielito vakciną, o ne geriamąją 
poliomielito vakciną. 

VAKCINACIJOS REKOMENDACIJOS
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• Pacientai, sergantys PID, turėtų vengti kontakto su asmenimis, 
paskiepytais geriamąja poliomielito vakcina, pirmąsias 24 valandas 
po paskiepijimo ir 4–6 savaites vengti su jais artimo fizinio kontakto. 
Šių priemonių taikyti nereikia, jei pacientai gauna pakaitinį gydymą 
imunoglobulinu ir yra užtikrintas pakankamas IgG kiekis. 

REKOMENDACIJOS KELIAUJANT

Keliaujant už gimtosios šalies ribų gali prireikti laikytis tam tikro režimo 
ar pasiskiepyti. Pacientai turi kreiptis į gydantį gydytoją alergologą ir 
klinikinį imunologą ir išsiaiškinti, kokiomis vakcinomis galima skiepytis 
saugiai ir į kokius pasaulio regionus galima keliauti. Pvz., reikia žinoti, kad 
geltonosios karštinės vakcina yra gyva vakcina, todėl ja negalima skiepyti 
T limfocitų deficitą turinčių pacientų ar jų artimų giminaičių. Pakaitinei 
terapijai skiriamas imunoglobulinas nebus veiksmingas geltonojo drugio 
profilaktikai, nes jame nėra pakankamai antikūnų prieš šį virusą.



4 lentelė. 
Skiepų rekomendacijos, sergant PID 

Pirminio 
imunodeficito 
tipas

Nerekomenduojamos 
vakcinos

Bendros 
rekomendacijos

T limfocitų 
nepakankamumas 
ir (ar) funkcijos 
sutrikimas 
(pvz., sunkus 
kombinuotas 
imunodeficitas)

Visos gyvos vakcinos,
tuberkuliozės,
geriamoji poliomielito, 
Roto viruso (esant 
sunkiam kombinuotam 
imunodeficitui ir 
naujagimiams, kurių 
šeimoje yra sergančių 
šia liga).

Naudoti injekciniu būdu skiriamą 
neaktyvią poliomielito vakciną, o ne 
geriamąją poliomielito vakciną.

B limfocitų,  
antikūnų  
nepakankamumas 
(pvz., įprastinis 
kintamasis  
imunodeficitas)

Geltonosios karštinės, 
geriamoji poliomielito.

Visos „vaikiškos“ vakcinos gali būti 
skiriamos pagal įprastas rekomendacijas 
(B tipo Haemophilus influenza, 
kokliušo, stabligės, difterijos, injekciniu 
būdu skiriama neaktyvi poliomielito, 
meningokokinė, tymų, epideminio 
parotito, raudonukės). 
Naudoti injekciniu būdu skiriamą 
neaktyvią poliomielito vakciną, o ne 
geriamąją poliomielito vakciną.
Konjuguota pneumokokinė vakcina 
skiriama iki 2 metų vaikams, nuo 2 
metų – polisacharidinė vakcina. 
Inaktyvuota gripo viruso vakcina 
skiriama kasmet nuo 6 mėnesių 
amžiaus. 
Tuberkuliozės vakcina – pagal skiepų 
kalendorių.

Komplemento  
komponentų 
trūkumas

- Dauguma specialistų rekomenduoja 
papildomą vakcinaciją B tipo 
Haemophilus influenza, pneumokoko, 
meningokoko vakcinomis.

Fagocitozės  
sutrikimas

Tuberkuliozės, gyva 
Salmonella typhi 
vakcina.

Visos kitos vakcinos, įskaitant gyvas 
geriamąsias vakcinas, gali būti 
skiriamos.


