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Εκ μέρους του ΔΣ της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και Επαγγελματικής
Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) και της Επιτροπής για την COVID19, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκλησή σας να καταθέσουμε
τις θέσεις μας σχετικά με την ενδεχόμενη χορήγηση 4ης δόσης (αναμνηστικής,
booster) έναντι του SARS-CoV-2 στους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα που
λαμβάνουν ανοσο-τροποποιητική/-κατασταλτική αγωγή.
Να τονίσουμε ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν ελάχιστα δημοσιευμένα δεδομένα
σχετικά με την αποτελεσματικότητα της χορήγησης αναμνηστικής δόσης
εμβολίου (4ης δόσης για τα mRNA εμβόλια) σε ανοσοκατεσταλμένους
ασθενείς.1-3
Σε 2 μικρές σειρές μεταμοσχευμένων ασθενών συμπαγών οργάνων
(κυρίως νεφρού, n=181 και n=372), χορηγήθηκε 4η δόση mRNA εμβολίων
περίπου 1-2 μήνες μετά την 3η δόση. Στις μελέτες αυτές, 40-50% των ασθενών
που δεν είχαν αναπτύξει αντισώματα μετά την 3η δόση εμφάνισαν αντισώματα
ενώ ασθενείς με χαμηλούς τίτλους αντισωμάτων εμφάνισαν αύξηση των
τίτλων τους. Ο τίτλος των αντισωμάτων που αναπτύχθηκε σε μία από αυτές τις
μελέτες ήταν όμως σχετικά χαμηλός.2 Στις μικρές αυτές μελέτες βραχείας
παρακολούθησης δεν αναφέρθηκαν νέες λοιμώξεις από SARS-CoV-2.
Συστάσεις ή οδηγίες από Ρυθμιστικές αρχές ή Επιστημονικές Εταιρείες
είναι εξίσου περιορισμένες. Το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
παθήσεων (CDC)4, συστήνει την χορήγηση 4ης αναμνηστικής δόσης με τα
mRNA εμβόλια (Pfizer-BioNTech, Moderna) σε ασθενείς με μέτρια-σοβαρή
ανοσοκαταστολή τουλάχιστον 5 μήνες μετά την 3η δόση. Για ασθενείς που
είχαν λάβει το εμβόλιο της Johnson & Johnson, συστήνεται η χορήγηση της
αναμνηστικής δόσης να γίνεται τουλάχιστον 2 μήνες μετά την 1η δόση.
Πρόσφατα, η Συμβουλευτική Επιτροπή για τους εμβολιασμούς της
Αυστραλίας (Australian Technical Advisory Group on Immunisation, ATAGI),
πρότεινε την χορήγηση 4ης αναμνηστικής δόσης με mRNA εμβόλια (PfizerBioNTech, Moderna) σε ασθενείς με σοβαρή ανοσοκαταστολή τουλάχιστον 4
μήνες μετά την 3η δόση.5 Παρομοίως το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ
προτείνει την χορήγηση της 4ης δόσης σε ασθενείς με αυτοάνοσες ή
ρευματολογικές παθήσεις που λαμβάνουν συγκεκριμένες ανοσοκατασταλτικές
θεραπείες τουλάχιστον 4 μήνες μετά την 3η δόση.6
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Με βάση τα παραπάνω περιορισμένα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψιν ότι
δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της σειράς
των 3 πρώτων δόσεων εμβολίων (primary doses) στην ομάδα των ασθενών μας
(ιδιαίτερα μετά την επικράτηση της παραλλαγής Όμικρον), η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
προτείνει ότι η απόφαση για την χορήγηση της 4ης αναμνηστικής δόσης
(booster) πρέπει να ληφθεί εφόσον υπάρξουν και τα αντίστοιχα συνηγορητικά
στοιχεία.
Σε περίπτωση που αυτό αποφασισθεί προτείνεται:
-

-

Η χορήγηση της αναμνηστικής 4ης δόσης να γίνεται τουλάχιστον 4 μήνες
μετά την 3η δόση
Να αφορά ασθενείς που λαμβάνουν ανοσο-κατασταλτική/-τροποποιητική
αγωγή που έχει συσχετισθεί με σοβαρή έκβαση νόσου και χαμηλή
πιθανότητα ανάπτυξης αντισωμάτων μετά τον αρχικό εμβολιασμό (π.χ.
υψηλές δόσεις γλυκοκορτικοειδών – πρεδνιζολόνη > 20 mg/ημέρα για >2
εβδομάδες, παράγοντες που προκαλούν εξάλειψη των Β λεμφοκυττάρων
όπως το Rituximab, JAK αναστολείς, παράγωγα μυκοφαινολικού οξέος,
άλλα ανοσοκατασταλτικά κλπ.)
H χορήγηση της 4ης δόσης να γίνεται κατά προτίμηση με mRNA εμβόλια
(Pfizer, Moderna)
Την επικοινωνία των ασθενών με τον θεράποντα Ρευματολόγο τους για τον
καλύτερο σχεδιασμό της χορήγησης της αναμνηστικής δόσης του εμβολίου
σε σχέση με την χορηγούμενη ανοσο-τροποποιητική/κατασταλτική αγωγή.

Είναι ευνόητο ότι οι παραπάνω συστάσεις θα επικαιροποιούνται με την
δημοσίευση νεότερων δεδομένων και Διεθνών ή Ελληνικών Οδηγιών πάνω στο
συγκεκριμένο αντικείμενο.
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