ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ SARS-COV-2

Εμβολιασμός έναντι του νέου κορονοϊού πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη
Συστήνεται ο εμβολιασμός των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας που σχεδιάζουν
εγκυμοσύνη, ή είναι εγκυμονούσες, ή γυναικών που μόλις έχουν γεννήσει. Η πλειονότητα
των διεθνών ιατρικών οργανισμών και των αρχών δημόσιας υγείας συστήνει επίσης τη
χορήγηση αναμνηστικής δόσης.
Υπάρχουν δεδομένα που συνηγορούν υπέρ της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας
των εμβολίων, πάντα σε συνάρτηση με την αυξημένη πιθανότητα σοβαρής νόσησης κατά
την κύηση.
Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία συστήνει τον εμβολιασμό έναντι του
SARS-CoV-2, όλων των εγκύων γυναικών, σε όλα τα τρίμηνα, κατά προτίμηση με mRNA
εμβόλια. Σύμφωνα με την εταιρεία, αν και το μεγαλύτερο ποσοστό των προσβεβλημένων
γυναικών (73%) παραμένει ασυμπτωματικό, σε περίπτωση συμπτωματικής νόσου ο
κίνδυνος εισαγωγής σε ΜΕΘ είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τις μη εγκύους
αναπαραγωγικής ηλικίας , όπως αυξάνει επίσης και ο κίνδυνος για μηχανικό αερισμό.
Επιπλέον, η μητρική λοίμωξη έχει δυνητικά δυσμενή επίδραση και στην έκβαση της
κύησης, αυξάνοντας τον αριθμό των πρόωρων τοκετών.
Στο πλαίσιο αυτό, συστήνεται ο εμβολιασμός όλων των εγκύων και ειδικότερα εκείνων με
αυξημένο κίνδυνο έκθεσης (π.χ. υγειονομικό προσωπικό) ή με συννοσηρότητες, όπως
σακχαρώδη διαβήτη, καρδιολογικά και αναπνευστικά νοσήματα, παχυσαρκία κ.α.

Επιλογή εμβολίου
Προτείνεται η χρήση εμβολίων τεχνολογίας m-RNA για την κύηση, χωρίς όμως να
αποκλείονται και οι άλλοι τύποι σκευασμάτων. Όπου δε διατίθεται ή αντενδείκνυται η
χορήγηση m-RNA εμβολίου, συστήνεται η χορήγηση εμβολίου με ιικό φορέα.
Δεν απαγορεύεται ο εμβολιασμός με οποιοδήποτε τύπο εμβολίου των γυναικών που
θηλάζουν, συνεπώς ο μητρικός θηλασμός δεν πρέπει να επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα του
εμβολιασμού. Τα μητρικά αντισώματα SARS-CoV-2 που δημιουργούνται μετά τον
εμβολιασμό, περνούν στο μητρικό γάλα και προσφέρουν παθητική ανοσία στο νεογνό, ενώ
μπορούν επίσης να διαπεράσουν τον πλακούντα και να προσφέρουν προστασία στο
έμβρυο. Προστατευτικά αντισώματα έχουν βρεθεί στο αίμα του ομφαλίου λώρου 15
ημέρες μετά την 1η δόση m-RNA εμβολίου στη μητέρα και φαίνεται να παραμένουν και να
προστατεύουν το βρέφος για τουλάχιστον 6 μήνες.
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Σύμφωνα με δεδομένα από 20 παιδιατρικά Νοσοκομεία στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια
κυκλοφορίας των στελεχών Delta και Omicron η χορήγηση 2 δόσεων m-RNA εμβολίου στην
κύηση, συνδέθηκε με μειωμένη πιθανότητα νοσηλείας λόγω COVID-19 σε βρέφη ηλικίας
έως 6 μηνών. Μεταξύ των βρεφών που εισήχθησαν στη ΜΕΘ, το 88% γεννήθηκε από
μητέρες ανεμβολίαστες πριν ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Παρόλο που τα θηλάζοντα παιδιά δεν είχαν συμπεριληφθεί στις αρχικές μελέτες των
εμβολίων, τώρα γνωρίζουμε ότι τα διαθέσιμα εμβόλια δεν είναι δυνατόν να εκθέσουν σε
κίνδυνο το παιδί, αφού δεν περιέχουν μολυσματικό ιό και επιπλέον η ελάχιστη ποσότητα
εμβολίου που περνάει στο μητρικό γάλα και καταπίνεται από το βρέφος, πιθανότατα
απενεργοποιείται από το πεπτικό του σύστημα.
Συστήνεται ο εμβολιασμός με οποιοδήποτε τύπο εμβολίου των γυναικών που είναι σε
προσπάθεια εγκυμοσύνης στο άμεσο μέλλον ή βρίσκονται σε διαδικασίες υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής.
Δε συστήνεται η τροποποίηση του προγραμματισμού εγκυμοσύνης με βάση τη χορήγηση
οποιουδήποτε εμβολίου.
Δε συστήνεται τροποποίηση του εμβολιαστικού σχήματος εάν η γυναίκα ανακαλύψει ότι
είναι έγκυος.
Τέλος, δε συστήνεται η διακοπή κύησης λόγω εμβολιασμού.

Χρόνος χορήγησης
Όταν ο βασικός εμβολιασμός των 2 δόσεων γίνεται νωρίς, στα αρχικά στάδια της κύησης,
εξασφαλίζει τη μέγιστη προστασία στη μητέρα, μειώνοντας την πιθανότητα νοσηλείας ή
θανάτου λόγω COVID-19, ενώ μειώνει και την πιθανότητα επιπλοκών της κύησης. Παρόλο
που τα επίπεδα των εμβρυικών ή των νεογνικών αντισωμάτων είναι υψηλότερα όταν ο
βασικός εμβολιασμός γίνεται αργά στην κύηση, αυτό το όφελος αντισταθμίζεται από το
όφελος που προκύπτει για το έμβρυο και τη μητέρα όταν ο εμβολιασμός πραγματοποιείται
νωρίς.

Ασφάλεια του εμβολιασμού κατά την κύηση
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πληθώρας δημοσιευμένων μελετών, ο εμβολιασμός κατά τη
διάρκεια της κύησης δεν συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα πρόωρου τοκετού ή
λιποβαρούς νεογνού. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες αφορούν τα m-RNA εμβόλια,
αλλά πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι και τα υπόλοιπα εμβόλια δεν παρουσιάζουν
αύξηση των ανεπιθύμητων ενεργειών σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.
Κανένα από τα υπάρχοντα εμβόλια δεν περιέχει τον ιό γι’ αυτό και δεν προκαλούν νόσο.
Παρόλα αυτά, δύναται να παρατηρηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες που οφείλονται στην
ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως σύνδρομο θρομβοπενίας,
μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, σύνδρομο Guillan Barre. Με βάση τις έως τώρα
επιδημιολογικές μελέτες δεν έχει παρατηρηθεί αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αυτών
των παρενεργειών στις έγκυες σε σχέση με τις μη έγκυες γυναίκες. Αντίθετα, ο
εμβολιασμός COVID-19 κατά την κύηση, μειώνει τη σοβαρότητα της νόσου στην έγκυο, την
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πιθανότητα του περιγεννητικού θανάτου και την πιθανότητα νοσηλείας βρεφών ηλικίας
έως 6 μηνών.
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