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Υπόβαθρο 

 Μειωμένη χυμική απάντηση στον εμβολιασμό έναντι του SARS-COV-2 

παρατηρήθηκε σε ασθενείς που είχαν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό 

τους με mRNA εμβόλια και λάμβαναν αγωγή με MMF (μυκοφαινολική 

μοφετίλη), RTX ( ριτουξιμάμπη), και/ή MTX (μεθοτρεξάτη)2 
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Μελέτη 

 Επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση της χυμικής και κυτταρικής 

ανταπόκρισης ασθενών με αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα (Α.Ρ.Ν) 

που έλαβαν αναμνηστικό εμβόλιο κατά του SARS-CoV-2 μετά από 

τροποποίηση της αγωγής με ΜΜF 

  Η ορολογική ανταπόκριση στον εμβολιασμό αξιολογήθηκε 

χρησιμοποιώντας την ποσοτική ανάλυση Abbott SARS-CoV-2 IgG II 

 Η κυτταρική ανοσία υπολογίστηκε μέσω της έκκρισης ιντερφερόνης-γ 

που παρήχθη από τα CD4+ και CD8+  Τ-λεμφοκύτταρα ως απάντηση 
στο πεπτίδιο SARS-CoV-2, με τη μέθοδο ELISA 

 



Μέθοδοι 

 Συμπεριλήφθηκαν 20 ασθενείς με Α.Ρ.Ν 

 11 άνδρες/ 9 γυναίκες 

  Μέση ηλικία 58 έτη (εύρος: 38-74 έτη)  

 Χωρίς ιστορικό λοίμωξης από COVID-19 

 Λάμβαναν αγωγή είτε με MMF είτε με anti-TNF 

 Προηγήθηκε εμβολιασμός με mRNA εμβόλια (Pfizer, n = 17; Moderna, 

n = 1) ή με εμβόλια αδενοϊού (AstraZeneca, n = 2)  

 Η αναμνηστική, τρίτη δόση πραγματοποιήθηκε με το εμβόλιο της 

Pfizer με ένα μέσο διάστημα 147 ημερών μετά τη δεύτερη δόση 

(διάστημα : 77-157 ημερών) 



Ομάδες ασθενών 
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Ασθενείς με anti-TNF Ασθενείς με MMF 

 Όλοι σε μονοθεραπεία με anti-TNF εκτός από τον ασθενή με Αδαμαντιάδη-Bechet 

 Οι ασθενείς υπό MMF διέκοψαν τη θεραπεία για μία εβδομάδα μετά τη χορήγηση 

της αναμνηστικής δόσης ενώ δεν εφαρμόστηκε καμία τροποποίηση αγωγής 

στην ομάδα υπό anti-TNF.  





Αποτελέσματα Xυμικής ανταπόκρισης 
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Αντισωμική ανταπόκριση 

 Στατιστικά σημαντική διαφορά δεν σημειώθηκε μεταξύ των δύο ομάδων 



• Μελετήθηκε η χυμική ανταπόκριση 

στην 4η επαναληπτική δόση με εμβόλιο 

έναντι του Sars-Cov2 σε 

μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς 

ασθενείς που λάμβαναν MMF και 

απέτυχαν να αναπτύξουν επαρκή 

απάντηση στις προηγούμενες δόσεις 

• Κλειδί αποτέλεσε η διακοπή του ΜΜF  

5-7 ημέρες πριν τον εμβολιασμό έως 4 

εβδομάδες μετά 

• Παρατηρήθηκε αυξημένη αντισωμική 

απάντηση στην ομάδα αυτή  





Κυτταρική ανταπόκριση 
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Συμπεράσματα  

 Παρατηρήσαμε επαρκή ανοσογονικότητα μετά από ένα τρίτο αναμνηστικό 

εμβόλιο σε ασθενείς με Α.Ρ.Ν υπό ανοσοκατασταλτική αγωγή είτε με MMF είτε 

με anti-TNF θεραπεία σε συνδυασμό με ισχυρή κυτταρική και ανοσολογική 

απόκριση ιδιαίτερα σε ασθενείς με μονοθεραπεία με αντι-TNF.  

 Θετική χυμική και κυτταρική απάντηση στη ομάδα του MMF επιτέφθηκε με τη 

διακοπή του φαρμάκου μία εβδομάδα μετά τον εμβολιασμό 

 Συστήνεται η προσαρμογή της αγωγής σε όλους τους ασθενείς υπό MMF 

που πρόκειται να εμβολιαστούν με τη 3η – αναμνηστική δόση έναντι του 

Sars-CoV-2 

 

 
 



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας 


