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EMA/373223/2021 

Comirnaty και Spikevax: πιθανή σύνδεση με πολύ σπάνια 

περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας 
 

Η επιτροπή ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (PRAC) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

μυοκαρδίτιδα και η περικαρδίτιδα μπορούν να εμφανιστούν σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μετά από 

εμβολιασμό με τα εμβόλια έναντι της COVID-19 Comirnaty και Spikevax (πρώην επονομαζόμενο 

εμβόλιο έναντι της COVID-19 της Moderna). 

Η Επιτροπή συστήνει λοιπόν να καταχωρηθούν η μυοκαρδίτιδα και η περικαρδίτιδα ως νέες 

ανεπιθύμητες ενέργειες στις πληροφορίες προϊόντος για αυτά τα εμβόλια, μαζί με μια προειδοποίηση για 

να ευαισθητοποιηθούν οι επαγγελματίες υγείας και οι άνθρωποι που λαμβάνουν αυτά τα εμβόλια.  

Η μυοκαρδίτιδα και η περικαρδίτιδα είναι φλεγμονώδεις παθήσεις της καρδιάς. Τα συμπτώματα μπορούν 

να ποικίλλουν αλλά συχνά περιλαμβάνουν δύσπνοια, ένα δυνατό καρδιακό ρυθμό ο οποίος μπορεί να 

είναι ακανόνιστος (αίσθημα παλμών) και πόνο στο στήθος.  

Για να καταλήξει σε συμπεράσματα, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της όλη την τρέχουσα διαθέσιμη 

τεκμηρίωση. 

Αυτή συμπεριέλαβε μία σε βάθος επαναξιολόγηση 145 περιστατικών μυοκαρδίτιδας στον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) μεταξύ ανθρώπων που έλαβαν Comirnaty και 19 περιστατικών μεταξύ 

ανθρώπων που έλαβαν το Spikevax. Η PRAC επαναξιολόγησε επίσης αναφορές από 138 περιστατικά 

περικαρδίτιδας κατόπιν χρήσης του Comirnaty και 19 περιστατικά κατόπιν χρήσης του Spikevax. Μέχρι 

τις 31 Μαΐου 2021, περίπου 177 εκατομμύρια δόσεις του Comirnaty και 20 εκατομμύρια δόσεις του 

Spikevax είχαν δοθεί στον ΕΟΧ. 

Επιπρόσθετα, η PRAC εξέτασε επίσης περιστατικά που ελήφθησαν παγκοσμίως.  

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα περιστατικά συνέβησαν πρωταρχικά εντός 14 ημερών μετά  

τον εμβολιασμό, πιο συχνά μετά τη δεύτερη δόση και σε νεαρούς ενήλικες άνδρες. Σε πέντε περιστατικά 

που συνέβησαν στον ΕΟΧ οι άνθρωποι πέθαναν.  Είχαν είτε προχωρημένη ηλικία είτε συνοδές παθήσεις. 

Τα διαθέσιμα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η πορεία της μυοκαρδίτιδας και της περικαρδίτιδας κατόπιν του 

εμβολιασμού είναι παρόμοια με την τυπική πορεία αυτών των παθήσεων, που συνήθως βελτιώνονται με 

την ξεκούραση ή με θεραπεία. 

Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να επαγρυπνούν για τα σημεία και τα συμπτώματα της μυοκαρδίτιδας 

και της περικαρδίτιδας. Θα πρέπει να ενημερώνουν τους ανθρώπους που λαμβάνουν αυτά τα εμβόλια να 

αναζητούν άμεση ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα ενδεικτικά της μυοκαρδίτιδας ή της 

περικαρδίτιδας. Αυτά περιλαμβάνουν δύσπνοια, έναν δυνατό καρδιακό ρυθμό ο οποίος ενδέχεται να 

είναι ακανόνιστος και πόνο στο στήθος. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/prac
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Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να συμβουλεύονται την καθοδήγηση που ισχύει  ή/και να 

συμβουλεύονται ειδικούς (π.χ. καρδιολόγους) για να διαγνώσουν και να θεραπεύσουν αυτές τις 

παθήσεις. 

Σε αυτό το χρονικό σημείο, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί αιτιώδης συσχέτιση με τα άλλα δύο εμβόλια 

έναντι της COVID-19 τα οποία είναι εγκεκριμένα στον ΕΟΧ, το εμβόλιο έναντι της COVID-19 της  

Janssen και το Vaxzevria1 και η Επιτροπή έχει ζητήσει επιπρόσθετα δεδομένα από τις εταιρείες που 

κυκλοφορούν αυτά τα εμβόλια.  

Ο EMA επιβεβαιώνει ότι τα  οφέλη από όλα τα εγκεκριμένα εμβόλια έναντι της COVID-19 συνεχίζουν να 

υπερτερούν των κινδύνων τους, δεδομένου του κινδύνου νόσησης με COVID-19 και σχετικών 

επιπλοκών καθώς και της επιστημονικής τεκμηρίωσης που δείχνει ότι μειώνονται οι θάνατοι και οι 

νοσηλείες εξαιτίας της COVID-19.  

Όπως με όλα τα εμβόλια, ο ΕΜΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα των εμβολίων και να παρέχει στο κοινό τις τελευταίες πληροφορίες, ειδικότερα 

καθώς εμβολιάζονται περισσότεροι έφηβοι και νεαροί ενήλικες και χορηγούνται περισσότερες δεύτερες 

δόσεις. Ο οργανισμός θα αναλάβει οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται εάν ταυτοποιηθούν νέα ζητήματα 

ασφάλειας.  

Πληροφορίες για το ευρύ κοινό 

 Έχουν εμφανιστεί πολύ σπάνια περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας (φλεγμονώδεις 

παθήσεις της καρδιάς) σε ασθενείς που έλαβαν Comirnaty και  Spikevax (πρώην εμβόλιο έναντι της 

COVID-19 της  Moderna).  

 Η πιθανότητα εμφάνισης αυτών των παθήσεων είναι πολύ χαμηλή, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε τα 

συμπτώματα έτσι ώστε να ζητήσετε έγκαιρη ιατρική φροντίδα για να βοηθήσει στην ανάρρωση και 

να αποφευχθούν οι επιπλοκές. 

 Θα πρέπει να αναζητήσετε άμεσα ιατρική φροντίδα εάν έχετε τα ακόλουθα συμπτώματα μετά από 

τον εμβολιασμό: 

 δύσπνοια 

 ένα δυνατό καρδιακό ρυθμό ο οποίος είναι ακανόνιστος  

 πόνο στο στήθος  

 Μιλήστε στον επαγγελματία υγείας σας ή επικοινωνήστε με τη αρμόδια εθνική αρχή υγείας εάν έχετε 

απορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων στη χώρα σας. 

 

 

1 Έως το Μάιο του 2021 , τα περιστατικά μυοκαρδίτιδας που έχουν αναφερθεί στον ΕΟΧ από την βάση δεδομένων τη 
EudraVigilance ήταν : 38 για το Vaxzevria και 0 για το εμβόλιο έναντι της COVID-19 της Janssen. Τα περιστατικά 
περικαρδίτιδας ήταν: 47 για το Vaxzevria και 1 για το εμβόλιο έναντι της COVID-19 της Janssen. Η έκθεση στον ΕΟΧ για το 
κάθε εμβόλιο ήταν περίπου στα 40 εκατομμύρια για το Vaxzevria και 2 εκατομμύρια για το εμβόλιο έναντι της COVID-19 της  
Janssen. 
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Πληροφορίες για τους επαγγελματίες υγείας 

Κατόπιν μίας ανασκόπησης πολύ σπάνιων περιστατικών μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας σε ανθρώπους 

που έλαβαν Comirnaty και Spikevax (πρώην εμβόλιο έναντι της COVID-19 της Moderna), οι 

επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να: 

 Επαγρυπνούν για τα σημεία και τα συμπτώματα της μυοκαρδίτιδας και της περικαρδίτιδας σε 

ανθρώπους που έκαναν αυτά τα εμβόλια.  

 Να πουν στους ανθρώπους που λαμβάνουν το εμβόλιο ότι θα πρέπει να αναζητούν άμεση ιατρική 

βοήθεια εάν έχουν τα ακόλουθα συμπτώματα που υποδηλώνουν μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα 

μετά τον εμβολιασμό: (οξύ και επίμονο) πόνο στο στήθος, αίσθημα παλμών ή δύσπνοια. Οι 

άνθρωποι με μυοκαρδίτιδα ή περικαρδίτιδα ενδέχεται να χρειάζονται θεραπεία ειδικού. 

 Να συμβουλεύονται την καθοδήγηση που ισχύει  ή/και να συμβουλεύονται ειδικούς (π.χ. 

καρδιολόγους) για να διαγνώσουν και να θεραπεύσουν αυτές τις παθήσεις.  

Οι πληροφορίες προϊόντος θα επικαιροποιηθούν για να συμπεριλάβουν τη μυοκαρδίτιδα και τη 

περικαρδίτιδα ως ανεπιθύμητες ενέργειες με άγνωστη συχνότητα. 

Θα σταλεί μία απευθείας επικοινωνία με επαγγελματίες υγείας (DHPC) σε εύθετο χρόνο σε 

επαγγελματίες υγείας που συνταγογραφούν, διανέμουν ή χορηγούν το φάρμακο. Η DHPC θα 

δημοσιευτεί επίσης σε μία ειδική σελίδα στον ιστότοπο του ΕΜΑ. 

 

Περισσότερα για τα φάρμακα 

Τα Comirnaty και Spikevax (εμβόλιο έναντι της COVID-19 της Moderna) περιέχουν ένα μόριο που 

ονομάζεται mRNA  το οποίο έχει οδηγίες για την παρασκευή της πρωτεΐνης ακίδας. Αυτή είναι μία 

πρωτεΐνη στην επιφάνεια του ιού SARS-CoV-2 την οποία χρειάζεται ο ιός για να μπει στα κύτταρα του 

σώματος. 

Όταν χορηγείται ένα από αυτά τα εμβόλια σε ένα άτομο, μερικά από τα κύτταρά τους θα διαβάσουν τις 

οδηγίες mRNA και θα παράγουν προσωρινά την πρωτεΐνη ακίδα. Το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου 

θα αναγνωρίσει κατόπιν την πρωτεΐνη ως ξένη  και θα παράγει αντισώματα και θα ενεργοποιήσει τα Τ – 

κύτταρα (λευκά αιμοσφαίρια) για να της  επιτεθούν. 

Εάν, αργότερα, το άτομο έρθει σε επαφή με τον ιό SARS-CoV-2, το ανοσοποιητικό τους σύστημα θα το 

αναγνωρίσει και θα είναι έτοιμο να υπερασπιστεί το σώμα εναντίον του. 

Περισσότερα για τη διαδικασία 

Αυτή η ανασκόπηση του Comirnaty και του Spikevax διεξήχθη στο πλαίσιο ενός σήματος ασφάλειας. 

Ένα σήμα ασφαλείας είναι πληροφορίες σχετικά με ένα νέο ή ελλιπώς τεκμηριωμένο ανεπιθύμητο 

συμβάν που πιθανώς προκαλείται από ένα φάρμακο όπως ένα εμβόλιο και που απαιτεί περαιτέρω 

διερεύνηση. 

Η ανασκόπηση διεξάγεται από την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης Αξιολόγησης Κινδύνου του ΕΜΑ  

(PRAC), την αρμόδια επιτροπή για την αξιολόγηση ζητημάτων ασφαλείας για φάρμακα ανθρώπινης 

χρήσης. Οι συστάσεις της PRAC θα κατατεθούν στην επιτροπή φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης του ΕΜΑ, 

τη CHMP, για επικύρωση. 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/direct-healthcare-professional-communications
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/chmp
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Η PRAC επανεξέτασε δεδομένα για το Vaxzevria και το εμβόλιο έναντι της COVID-19 της Janssen ως 

μέρος της επαναξιολόγησης των πανδημικών περιληπτικών αναφορών ασφάλειας τους που 

υποβάλλονται μηνιαία από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας. 

 


