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Các loại vaccine

• Vaccine chết, bất hoạt hoặc vaccine tiểu phân
– Vaccine chết hoặc tiểu phân có thể chứa vi khuẩn và virus bất hoạt, bị phân mảnh hoặc biến

đổi, cũng như độc tố, polysacaride tinh khiết và vaccine liên hợp protein-polysacaride

– Những loại vaccine này không có rủi ro vượt quá những gì gặp phải ở những người miễn dịch
bình thường và có thể được chỉ định cho những bệnh nhân suy giảm miễn dịch khi có thể
mang lại lợi ích

• Vaccine sống
– Sự an toàn của vaccine sống (còn gọi là giảm độc lực) thay đổi theo mức độ suy giảm miễn

dịch

– Đặc biệt ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch kết hợp, tiêm vaccine bằng vaccine sống
có thể gây nhiễm trùng lan tỏa



Các loại vaccine





Vaccine có thể kém hiệu quả hoặc có
hại trong SGMDTP



Tiếp cận bệnh nhân SGMDTP 

1. Bệnh nhân có thể bị tổn hại khi tiêm vaccine virus hoặc vi 
khuẩn sống?

– In some PIDs, infectious agents in live vaccines can proliferate and 
cause disseminated infection and vaccine-induced disease.

– Trong một số SGMDTP, các tác nhân gây bệnh trong vaccine sống có
thể sinh sôi nảy nở và gây nhiễm trùng lan tỏa và bệnh do vaccine gây
ra.

2. Liệu bệnh nhân sẽ có đáp ứng đủ với vaccine để biện minh 
cho việc sử dụng nó?
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Sử dụng vaccine trong chẩn đoán

• Đáp ứng kháng thể đối với kháng nguyên của vaccine có

thể cung cấp bằng chứng sâu sắc thực sự về tình trạng

chức năng miễn dịch

• Tuy nhiên, việc áp dụng vaccine và giải thích các đáp ứng
kháng thể trong SGMDTP rất phức tạp



Đặc điểm miễn dịch của các vaccine chính áp dụng
trong chẩn đoán

Vaccine T-cell Peak antibody Protective

independent levels levels

or dependent

HIB conjugate 6 mo (3-4 wk after 1.0 mg/mL

third dose)

Meningococcal Dependent 2-4 wk 2 mg/mL

conjugate

Meningococcal Independent 2-4 wk 2 mg/mL

polysaccharide

Pneumovax Dependent 4 wk

conjugate

Pneumococcal Independent

polysaccharide

Rabies 0.5 IU

for pre-exposure

prophylaxis

Tetanus 0.15 IU/mL

series

Dependent

*

4 wk *

Dependent 21 d after third dose

Dependent 2-3 wk after initial
J Allergy Clin Immunol 2012;130:S1-24
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Phân loại Ví dụ Không khuyến cáo Khuyến cáo chung

Tế bào T SCID
WAS
$ tăng IgM

Tất cả vaccine sống
BCG
OPV
Rotavirus trong SCID và trẻ nhũ
nhi có thành viên trong gia
đình bị SCID cho đến khi được
kiểm tra suy giảm miễn dịch

Vaccine bại liệt dạng
tiêm, không dùng
dạng uống



Phân loại Ví dụ Không khuyến cáo Khuyến cáo chung

Tế bào B CVID

XLA

Giảm subtype 
IgG

Không có thông tin 
về việc dùng
vaccine thủy đậu

Sốt vàng

Vaccine bại liệt
dạng uống

Tất cả vaccine chích lúc nhỏ
(DTP, Hib, IPV, não mô cầu, 
MMR) theo lịch tiêm chủng

Khởi đầu chích vaccine phế cầu
liên hợp, sau đó là chích
vaccine polysaccharide trẻ > 2 
tuổi

Chích vaccine cúm bất hoạt
hàng năm cho trẻ từ 6 tháng
tuổi

BCG khi có chỉ định



Phân loại Ví dụ Không khuyến cáo Khuyến cáo chung

Bổ thể Thiếu hụt C2, C3, 
C4, C8, C9
Thiếu hụt
Properdine, yếu tố
B hoặc D

Nhiều chuyên gia
khuyến cáo chích
vaccine Hib, phế
cầu, não mô cầu

Chức năng thực
bào

CGD
LAD

BCG
Vaccine thương
hàn sống

Tất cả vaccine khác
kể cả vaccine sống



JACI 2016/2018 Red book 2015 IDSA 2013

 Tất cả vaccine sống hay bất hoạt trừ
các vaccine dưới

Tất cả vaccine bất hoạt và vaccine cúm bất hoạt hay  giảm độc lực
Riêng vaccine cúm giảm độc lực không dùng ở người sau ghép trong vòng 2 tháng
hay GVHD hay SCID

Phụ nữ mang thai nguy cơ cao có con 
bị PID sẽ chích PCV, Hib, MCV

Nên chích MMR, thủy đậu (varivax, 
MMRV, và zoster), rotavirus ở trẻ 2-7 
tháng,
Sốt vàng và uống vaccine thương hàn
khi đi du lịch

x 1.OPV
2. Nếu có tiếp xúc với rash thủy đậu
thì cách ly và cho 1 liều Ig Zoster

1. OPV
2. Tránh tiếp xúc người có sang 

thương da sau khi chích VAR hay 
ZOS cho đến khi sang thương lành

1. OPV
2. Tránh tiếp xúc người có sang thương

da sau khi chích VAR hay ZOS cho đến
khi sang thương lành

3. Tránh tiếp xúc bằng tay với phân của
trẻ nhiễm Rotavirus trong vòng 4 tuần
sau tiêm chủng
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Sau ghép tế bào gốc hoặc ghép gene

• Chích cúm bất hoạt:
- 6 tháng
- 4 tháng nếu cộng đồng đang có dịch

• PCV – 13:
- 3-6 tháng
- 12 tháng (Pneumovax)

• Hib, viêm gan B, Não mô cầu:
- 6 tháng

• DTaP: 
- 6 tháng



Vaccine & Điều trị thay thế immunoglobulin

• Globulin miễn dịch cung cấp bảo vệ chống lại nhiều bệnh có thể
phòng ngừa bằng vaccine

• Khuyến cáo
• Cúm

• Vaccine bất hoạt cho bệnh nhân và người chăm sóc

• HPV
• Vaccine bất hoạt

• Thương hàn
• Vaccine bất hoạt



Vaccine cho những người tiếp xúc gần gũi

• Tiêm vắc xin cho các thành viên trong gia đình là điều cần
thiết để bảo vệ bệnh nhân mắc bệnh SGMDTP

• Most live vaccines are considered safe for close contacts

• Hầu hết các vaccine sống được coi là an toàn cho tiếp xúc
gần

• MMR, Varivax

• Ngoại trừ
• Tránh poliovirus uống

• Tránh oral typhoid vaccine thương hàn uống (có sẵn dạng bất hoạt)


