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Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημερινή κλινική πράξη

Αποτελεί επίσης εύρημα ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης

Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
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Υπόβαθρο – Σκοπός
• Παρά την αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι του ιού SARS-CoV2, κάποιοι εμβολιασμένοι

εξακολουθούν να νοσούν από COVID-19 (breakthrough infections)
• Σκοπός της μελέτης ήταν η σύγκριση της έκβασης της νόσου COVID-19 σε ασθενείς με

συστηματικές ρευματικές παθήσεις που είχαν εμβολιαστεί, έναντι μη εμβολιασμένων

Μέθοδοι
• Ασθενείς με συστηματικές ρευματικές παθήσεις που νόσησαν με COVID-19 (εμβολιασμένοι και

μη) καταχωρήθηκαν από τους θεράποντες ιατρούς σε εθνικό αρχείο της Ελληνικής
Ρευματολογικής Εταιρείας

• Στους εμβολιασμένους ασθενείς, καταγράφηκαν ο τύπος, η ημερομηνία και οι δόσεις των
εμβολίων έναντι SARS-CoV2

• Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, είδος ρευματικής πάθησης, θεραπεία, συννοσηρότητες και
έκβαση COVID-19 λοίμωξης (νοσηλεία, ανάγκη για χορήγηση οξυγόνου και θάνατος) συγκρίθηκαν
μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων

Συμπεράσματα

Οι εμβολιασμένοι έναντι SARS-CoV2
ασθενείς με συστηματικές ρευματικές
παθήσεις έχουν καλύτερη έκβαση της
νοσου COVID-19, συγκριτικά με όσους
δεν έχουν εμβολιαστεί

Αποτελέσματα
• Μεταξύ 1 Μαρτίου 2020 και 31 Αυγούστου

2021, συμπεριλήφθηκαν 195 με ρευματικές
παθήσεις και COVID-19 (147 ανεμβολίαστοι και
48 εμβολιασμένοι με τουλάχιστον μία δόση
εμβολίου έναντι SARS-CoV2 (Pfizer n=38 ή
AstraZeneca n=10)

• Μεταξύ των εμβολιασμένων, 29 εμφάνισαν
breakthrough COVID-19 >14 ημέρες μετά τη 2η
δόση (πλήρως εμβολιασμένοι), ενώ 19 μεταξύ
της 1ης και <14 ημέρες μετά τη 2η δόση
(μερικώς εμβολιασμένοι)

• Παρά τα παρόμοια δημογραφικά
χαρακτηριστικά, είδος πάθησης, θεραπεία,
συννοσηρότητες μεταξύ εμβολιασμένων και
ανεμβολίαστων, η επίπτωση νοσηλειών και
θνητότητας ήταν υψηλότερη στους
ανεμβολίαστους (29.3% και 4.1%, αντίστοιχα)
συγκριτικά με τους μερικώς (21% και 0%) ή
πλήρως εμβολιασμένους (10.3% και 0%)
ασθενείς


