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Ποια εμβόλια είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα έναντι του SARS-

CoV-2; 

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν τέσσερα εμβόλια έναντι του ιού SARS-CoV-2, 

τα οποία είναι εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. 

Δύο εξ αυτών είμαι εμβόλια τεχνολογίας mRNA και δύο είναι εμβόλια 

με αδρανοποιημένους ιούς. Τα εμβόλια τεχνολογίας mRNA 

περιλαμβάνουν το Comirnaty της εταιρείας BioNTech Manufacturing 

GmbH και το COVID-19 Vaccine Moderna της εταιρείας Moderna 

Biotech Spain, S.L.. Τα εμβόλια με αδρανοποιημένο ιό περιλαμβάνουν 

τα COVID-19 Vaccine Janssen της εταιρείας Janssen-Cilag International 

NV και Vaxzevria (γνωστό μέχρι σήμερα και ως COVID-19 Vaccine 

AstraZeneca) της εταιρείας AstraZeneca AB (1).  

 

Μπορούν οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας να 

εμβολιαστούν; 

Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα κανένα επιστημονικό δεδομένο που να 

αποκλείει τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας από τον εμβολιασμό 
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έναντι SARS-CoV-2. Αντιστοίχως, γυναίκες που έχουν εμβολιαστεί έναντι 

COVID-19 δεν έχουν καμία αντένδειξη για προσπάθεια εγκυμοσύνης 

ούτε ανάγκη να παρέλθει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μεταξύ 

εμβολιασμού και κύησης.  

 

Για ποιο λόγο πρέπει να εμβολιαστούν οι έγκυες γυναίκες; 

Οι έγκυες γυναίκες αποτελούν ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού σχετικά 

με τη νόσηση από COVID-19. Τα πλέον πρόσφατα δεδομένα από το 

Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μετά 

από σύγκριση 23.000 εγκύων που νόσησαν σε σχέση με 386.000 μη 

έγκυες γυναίκες αντίστοιχης ηλικίας έδειξαν αυξημένη νοσηρότητα και 

θνησιμότητα στις εγκύους. Πιο συγκεκριμένα, οι έγκυες είχαν αυξημένο 

κίνδυνο εισαγωγής σε μονάδα εντατικής θεραπείας (10.5 έναντι 3.9 ανά 

χίλιες περιπτώσεις ), αυξημένο κίνδυνο να χρειαστούν επεμβατικό 

αερισμό (2.9 έναντι 1.1 ανά χίλιες περιπτώσεις) και αυξημένο κίνδυνο 

να πεθάνουν (1.5 έναντι 1.2 ανά χίλιες περιπτώσεις) σε  σχέση με τις μη 

έγκυες γυναίκες(2). Εκτός από τις μητέρες, η λοίμωξη COVID-19 κατά 

την κύηση έχει συνδεθεί με δυσμενή έκβαση αυξάνοντας τον κίνδυνο 

προωρότητας καθώς και τον κίνδυνο γέννησης θνησιγενούς 

εμβρύου(3,4).  

 

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από 

COVID-19 κατά τη διάρκεια της κύησης; 

Παράγοντες όπως ηλικία ίση η μεγαλύτερη με 35 έτη, παχυσαρκία, 

σακχαρώδης διαβήτης και παθήσεις του καρδιαγγειακού και του 
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αναπνευστικού συστήματος αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης 

και θανάτου της μητέρας κατά τη διάρκεια της κύησης(5).  

 

Είναι τα εμβόλια έναντι SARS-CoV-2 ασφαλή στην κύηση; 

Τα εμβόλια έναντι SARS-CoV-2 που έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Φαρμάκων και κυκλοφορούν στη χώρα μας ανήκουν σε 

κατηγορίες εμβολίων (με αδρανοποιημένους ιούς και με τεχνολογίας 

mRNA) η χρήση των οποίων δεν αντενδείκνυται κατά την κύηση. 

Μελέτες σε ζώα και για τα τέσσερα εμβόλια δεν έδειξαν επιβλαβείς 

επιπτώσεις στην κύηση, ενώ δεν αναμένονται επιβλαβείς επιπτώσεις 

κατά το θηλασμό (6–9). Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουν 

εμβολιαστεί περισσότερες από 133.000 έγκυες γυναίκες με εμβόλια 

τεχνολογίας mRNA και παρακολουθούνται στη βάση δεδομένων V-safe 

After Vaccination Health Checker, με τις πρώτες αναλύσεις να μην 

αναδεικνύουν ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με την κύηση 

(10,11). Αντιστοίχως, δεδομένα από 827 ολοκληρωμένες κυήσεις που 

έχουν αναλυθεί από τη V-safe COVID-19 vaccine pregnancy registry δεν 

ανέδειξαν αυξημένη συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών αναφορικά με 

αποβολές, συγγενείς ανωμαλίες, εμβρυική ανάπτυξη, πρόωρο τοκετό, 

γέννηση θνησιγενούς εμβρύου ή νεογνικό θάνατο (11). 

 

Είναι τα εμβόλια έναντι SARS-CoV-2 αποτελεσματικά κατά την 

εγκυμοσύνη; 

Ο εμβολιασμός εγκύων και θηλαζουσών γυναικών με m-RNA εμβόλια 

φαίνεται πως προκαλεί επαρκή ανοσιακή απάντηση αντίστοιχη ή και 

υψηλότερη σε σχέση με τη νόσηση από COVID-19(12). Αντισώματα 
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έναντι του SARS-CoV-2 έχουν ανιχνευθεί τόσο στο αίμα του ομφάλιου 

λώρου κατά τη γέννηση όσο και στο μητρικό γάλα (12).  

 

Προκρίνεται η χρήση συγκεκριμένου εμβολίου κατά την κύηση; 

H πλειοψηφία των μέχρι σήμερα διαθέσιμων επιστημονικών 

δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα από 

τον εμβολιασμό έναντι SARS-CoV-2 κατά την κύηση αφορά εμβόλια 

τεχνολογίας mRNA. Επιπροσθέτως, σε σπάνιες περιπτώσεις τα εμβόλια 

έναντι COVID-19 που περιέχουν αδενοϊό έχουν συσχετιστεί με την 

εμφάνιση συνδρόμου θρόμβωσης σχετιζόμενης με θρομβοπενία, με 

συχνότητα 7 ανά 1.000.000 γυναικών μεταξύ 18 και 49 ετών (3,13). 

Άλλωστε, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αύξησε το όριο ηλικίας για 

την έναρξη εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca στα 60 έτη (14). 

Με αυτά τα δεδομένα προτείνεται η χρήση εμβολίων τεχνολογίας 

mRNA κατά την κύηση. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση εμβολίων με 

αδρανοποιημένους ιούς δεν αναμένεται να έχει ανεπιθύμητες 

ενέργειες κατά την κύηση παρά την έλλειψη σχετικών δεδομένων, ενώ 

δεν συστήνεται διακοπή κύησης ή τροποποίηση του οικογενειακού 

προγραμματισμού λόγω εμβολιασμού με οποιοδήποτε από τα εμβόλια 

έναντι SARS-CoV-2 που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. 

 

Είναι ο εμβολιασμός ασφαλής κατά το θηλασμό; 

Κανένα από τα εμβόλια έναντι COVID-19 που είναι διαθέσιμα στην 

Ελλάδα δεν μπορεί να προκαλέσει νόσο ούτε στη μητέρα ούτε στο 

νεογνό. Επιπροσθέτως, η ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του SARS-SoV-

2 στο μητρικό γάλα μετά από εμβολιασμό ενδέχεται θεωρητικά να 
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προσφέρει έστω και εν μέρει παθητική ανοσοποίηση στο νεογνό (12). 

Με βάση αυτά τα δεδομένα οι μεγαλύτερες επιστημονικές εταιρείες 

μαιευτικής και γυναικολογίας παγκοσμίως  όπως και η Ελληνική 

Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία προτείνουν τον εμβολιασμό των 

θηλαζουσών γυναικών έναντι SARS-CoV-2 (3,15–17).  
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