
ΕΜΒΟΛΙΟ MMR (Measles, Mumps, Rubella – ΙΛΑΡΑΣ, ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ, 

ΕΡΥΘΡΑΣ)  

Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς 

 Γιατί πρέπει να εμβολιάσω το παιδί μου με MMR? 

Το εμβόλιο αυτό προστατεύει από τις παρακάτω νόσους 

1. Ιλαρά (MEASLES): Μπορεί να  προκαλέσει πυρετό, βήχα, 

καταρροή και εξάνθημα το οποίο καλύπτει  όλο το σώμα. 

Μπορεί να οδηγήσει σε σπασμούς ( οι οποίοι συχνά 

συνοδεύονται με πυρετό), ωτίτιδα, διάρροια και πνευμονία. 

Σπάνια, η ιλαρά μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εγκέφαλο ή 

θάνατο. 

2. Παρωτίτιδα (MUMPS):Μπορεί να προκαλέσει πυρετό, 

πονοκέφαλο, μυαλγίες, καταβολή, ανορεξία και πρήξιμο μαζί με 

ευαισθησία στους σιελογόνους αδένες κάτω από τα αυτιά. 

Μπορεί να οδηγήσει σε κώφωση, οίδημα στον εγκέφαλο, 

επώδυνο οίδημα των όρχεων ή των ωοθηκών και, πολύ σπάνια, 

θάνατο.  

3. Ερυθρά (RUBELLA): Μπορεί να προκαλέσει πυρετό, 

φαρυγγαλγία, εξάνθημα, πονοκέφαλο και ερεθισμό των ματιών. 

Στις μισές από τις προσβεβλημένες γυναίκες και εφήβους 

μπορεί να προκαλέσει αρθρίτιδα. Αν μια εγκυμονούσα κολλήσει 

ερυθρά, μπορεί να αποβάλλει ή να προκληθούν σοβαρές 

βλάβες στο νεογέννητο.  

 

 Το εμβόλιο MMR γίνεται σε παιδιά 12 μηνών μέχρι 12 ετών ως εξής: 

 Πρώτη δόση 12 – 15 μηνών  

 Δεύτερη δόση μεταξύ 4 – 6 ετών (μπορεί  να γίνει και πιο νωρίς και 

πρέπει να έχει τουλάχιστον 6 μήνες μεσοδιάστημα από την 1η 

δόση) 

 

  Το εμβόλιο περιέχει ζωντανούς, εξασθενημένους ιούς. θα πρέπει να 

ενημερώσετε τον παιδίατρο που θα κάνει το εμβόλιο σε περίπτωση 

που το παιδί σας: 

 Είχε σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε προηγούμενη δόση του 

ίδιου εμβολίου 

 Έχει αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα ή παίρνει φάρμακα που 

επηρεάζουν το ανοσοποιητικό του 

 Είχε ή έχει κάποια κατάσταση που τον/ την κάνει να μελανιάζει 

ή να αιμορραγεί εύκολα  

 Έχει ιστορικό σπασμών  

 Παίρνει ασπιρίνη 



 Έχει κάνει πρόσφατα μετάγγιση αίματος ή έχει πάρει άλλα 

παράγωγα αίματος 

 Έχει φυματίωση 

 Αν έχει κάνει τις προηγούμενες 4 εβδομάδες άλλο εμβόλιο που 

αποτελείται επίσης από ζωντανούς εξασθενημένους ιούς  

 Αν πρόκειται να λάβει το εμβόλιο γυναίκα αναπαραγωγικής 

ηλικίας, ο γιατρός που θα το κάνει πρέπει να γνωρίζει αν 

υπάρχει η πιθανότητα εγκυμοσύνης.  

 

 

 Ανεπιθύμητες αντιδράσεις του εμβολίου  

 Πόνος και ερυθρότητα στο σημείο της ένεσης 

 Πυρετός (συνήθως 7 -10 μέρες μετά τον εμβολιασμό) ή πρήξιμο 

των αδένων στα μάγουλα ή στον λαιμό 

 Σε σπάνιες περιπτώσεις σπασμοί οι οποίοι συνήθως σχετίζονται 

με πυρετό 

 Σε σπάνιες περιπτώσεις πιο σοβαρές αντιδράσεις όπως 

πνευμονία ή παροδική πτώση των αιμοπεταλίων η οποία μπορεί 

να οδηγήσει σε ασυνήθιστη αιμορραγία ή μελανιές.  

 

 

   Αποτελεσματικότητα του εμβολίου 

Το εμβόλιο είναι πολύ αποτελεσματικό καθώς μετά από τις 2  δόσεις το 

99% των ατόμων που το έλαβαν θα είναι προστατευμένα για την ιλαρά 

και την ερυθρά ενώ περίπου το 88% των ατόμων που το έλαβαν θα είναι 

προστατευμένα για την παρωτίτιδα.  

Τα άτομα τα οποία είναι εμβολιασμένα με MMR αλλά παρ’ όλα αυτά 

κολλάνε, έχουν ελάχιστες πιθανότητες να εμφανίσουν επιπλοκές από τις 

νόσους αυτές ή να εισαχθούν στο νοσοκομείο.  

 

 Το MMR δε σχετίζεται με αυτισμό 

Έχουν γίνει πολλές επιστημονικές μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν ότι 

το εμβόλιο αυτό δε σχετίζεται με τον αυτισμό.  

 

 Συστατικά του εμβολίου.  

       Υπάρχουν δύο εμβόλια MMR, το Priorix και το MMR-Vax-PRO. Το κύριο 

συστατικό και των δύο εμβολίων είναι μικρές ποσότητες από εξασθενημένους 

ιούς ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς. Τα  εμβόλια δεν περιέχουν 

θειομεροσάλη. Το MMRVaxPro περιέχει ζελατίνη προκειμένου να παραμείνει 

ασφαλές και αποτελεσματικό κατά την αποθήκευσή του.  



 

 Μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες που πρέπει να είναι 

εμβολιασμένοι με MMR. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε αν έχετε κάνει και τις 2 δόσεις του 

εμβολίου σε περίπτωση που πρόκειται να ξεκινήσετε σπουδές στο 

πανεπιστήμιο, να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, να προγραμματίσετε 

εγκυμοσύνη, είσαστε επαγγελματίας υγείας ή έχετε γεννηθεί μεταξύ 

1970 και 1979 (γιατί τότε θα έχετε εμβολιαστεί  μόνο για ιλαρά). 

 

  

 

Δρ. Όλγα Τζέτζη 

Παιδίατρος Πρόεδρος Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών 

Παιδιάτρων Θεσσαλονίκης 

 


