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Ερμηνευτικά Σχόλια Μεταφραστή 

Η παρούσα μελέτη δημοσιεύθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2021 και συμπεριέλαβε περιστατικά 
μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας που καταγράφηκαν στα νοσοκομεία της Γαλλίας, κατά την 
περίοδο 12 Μαΐου έως 31 Αυγούστου. 

Η μελέτη αξιολογεί τον κίνδυνο για εμφάνιση μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας μετά από 
εμβολιασμό με το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech και με το εμβόλιο της Moderna.  Η εκτίμηση του 
κινδύνου γίνεται με τη χρήση του δείκτη OR. 

Ο δείκτης OR (Odds Ratio = Σχετικός Λόγος Συμπληρωματικών Πιθανοτήτων) προκύπτει με 
υπολογισμό του «λόγου συμπληρωματικών πιθανοτήτων» (δηλ την πιθανότητα να συμβεί μια 
ασθένεια προς την πιθανότητα να μη συμβεί) σε δύο ομάδες ατόμων: στους εκτιθέμενους σε 
έναν (δυνητικό) αιτιολογικό παράγοντα και στους μη-εκτιθέμενους.  Οι δύο λόγοι διαιρούνται 
μεταξύ τους και το αποτέλεσμα είναι ο δείκτης OR. 

Ο δείκτης OR αποτελεί μια προσέγγιση του σχετικού κινδύνου μεταξύ εκτιθέμενου και μη 
εκτιθέμενου πληθυσμού σε έναν δυνητικό αιτιολογικό παράγοντα.  Ο σχετικός κίνδυνος (RR = 
Relative Risk) είναι ένα άλλος δείκτης που μας λέει πόσο μεγαλύτερος (ή πόσο μικρότερος) 
είναι ο κίνδυνος εμφάνισης μιας ασθένειας σε μία ομάδα που θεωρείται ότι εκτίθεται σε έναν 
παράγοντα σε σχέση με την ομάδα που δεν εκτίθεται. 

Ο ακριβής υπολογισμός του δείκτη του σχετικού κινδύνου γίνεται μόνο με προοπτικές 
επιδημιολογικές έρευνες (δηλ. με έρευνες οι οποίες μελετούν ομάδες ατόμων σε βάθος 



χρόνου).  Από μια αναδρομική επιδημιολογική έρευνα (όπως την παρούσα), η οποία βασίζεται 
σε γεγονότα (δηλ. περιστατικά ασθένειας) που έχουν ήδη συμβεί, δεν μπορεί να υπολογιστεί ο 
δείκτης RR, αλλά μόνο ο δείκτης OR.  Ο δείκτης OR, ωστόσο, μπορεί να ερμηνευτεί πρακτικά ως 
σχετικός κίνδυνος: πόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος στους εκτιθέμενους σε σχέση με τους 
μη-εκτιθέμενους. 

Στον στατιστικό έλεγχο σημαντικότητας, ένα αποτέλεσμα λέγεται ότι είναι στατιστικώς 
σημαντικό (δηλ. δεν αναμένεται να έχει προκύψει καθαρά από τύχη), όταν το διάστημα 
εμπιστοσύνης 95% που υπολογίζεται για την τιμή του δείκτη OR δεν περιλαμβάνει την τιμή 1.  
Στους παρακάτω πίνακες αποτελεσμάτων, τα στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα φαίνονται 
με bold γραμματοσειρά. 

 

Σχεδιασμός Μελέτης 

Η παρούσα μελέτη είναι μια αναλυτική επιδημιολογική μελέτη ασθενών-μαρτύρων (case-
control study), για τη διερεύνηση του κινδύνου εμφάνισης μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας 
στον πληθυσμό της Γαλλίας, ηλικιών 12-50 ετών. 

Η μελέτη συμπεριέλαβε 919 περιστατικά μυοκαρδίτιδας και 917 περικαρδίτιδας (= ασθενείς) 
που καταγράφηκαν στα νοσοκομεία της Γαλλίας, κατά την περίοδο 15 Μαΐου έως και 31 
Αυγούστου.  Τα περιστατικά αυτά αντιστοιχίστηκαν με 10πλάσιο αριθμό υγιών ατόμων (= 
μάρτυρες) για κάθε μία ασθένεια (δηλ. μια ομάδα 9190 μαρτύρων για τους ασθενείς με 
μυοκαρδίτιδα και μια ομάδα 9170 μαρτύρων για τους ασθενείς με περικαρδίτιδα). 

Η ανάλυση βασίστηκε στον υπολογισμό του δείκτη OR (OR = Odds Ratio = σχετικός λόγος 
συμπληρωματικών πιθανοτήτων), ο οποίος αποτελεί μια προσέγγιση του σχετικού κινδύνου.  
Οι δύο ομάδες που συγκρίνονται κατά τον υπολογισμό του OR είναι η κάθε υπο-κατηγορία 
εμβολιασμένων ατόμων με τα αντίστοιχα μη-εμβολιασμένα άτομα του ίδιου φύλου και της 
ίδιας ηλικιακής ομάδας.  Οι συγκρίσεις γίνονται ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες και 
ξεχωριστά για δύο ηλικιακές υπο-ομάδες (12-29 ετών και 30-50 ετών). 

Οι διάφορες υπό-κατηγορίες εμβολιασμένων που εξετάστηκαν ήταν οι εξής: 

1. Εμβολιασμένοι με μία δόση Pfizer-BioNTech 1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
2. Εμβολιασμένοι με μία δόση Pfizer-BioNTech 8-21 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
3. Εμβολιασμένοι με δύο δόσεις Pfizer-BioNTech 1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
4. Εμβολιασμένοι με δύο δόσεις Pfizer-BioNTech 8-21 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
5. Εμβολιασμένοι με μία δόση Moderna 1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
6. Εμβολιασμένοι με μία δόση Moderna 8-21 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
7. Εμβολιασμένοι με δύο δόσεις Moderna 1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
8. Εμβολιασμένοι με δύο δόσεις Moderna 8-21 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 

Η στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ανάλυση πολλαπλής λογιστικής 
παλινδρόμησης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και άλλες μεταβλητές (όπως ηλικία, φύλο και 
γεωγραφικός νομός), έτσι ώστε να εξαλειφθεί πιθανή συνεπίδραση αυτών των παραγόντων και 
ο δείκτης OR που θα υπολογιστεί να είναι όσο γίνεται πιο ακριβής και απαλλαγμένος από 
άλλες επιδράσεις. 

 

 

 



Επεξήγηση Σημαντικότερων Αποτελεσμάτων 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα για μυοκαρδίτιδες, για άνδρες ηλικιακών ομάδων 12-29 ετών και 
30-50 ετών. 

 

Στη ομάδα των ανδρών ηλικίας 12-29 ετών, βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα, 
για τις μυοκαρδίτιδες, για τις εξής κατηγορίες εμβολιασμένων:  

 Εμβολιασμένοι με μία δόση Pfizer-BioNTech 1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
 Εμβολιασμένοι με δύο δόσεις Pfizer-BioNTech 1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
 Εμβολιασμένοι με δύο δόσεις Moderna 1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 

Πιο συγκεκριμένα: 

Οι άνδρες ηλικίας 12-29 ετών, εμβολιασμένοι με μία δόση Pfizer-BioNTech, κατά την περίοδο 1-
7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους, έχουν 2,1 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν 



μυοκαρδίτιδα, σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
(αποτέλεσμα στατιστικώς σημαντικό, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,3 έως 3,5). 

Οι άνδρες ηλικίας 12-29 ετών, εμβολιασμένοι με δύο δόσεις Pfizer-BioNTech, κατά την περίοδο 
1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους, έχουν 10,9 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν 
μυοκαρδίτιδα, σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
(αποτέλεσμα στατιστικώς σημαντικό, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 7,6 έως 15,8). 

Οι άνδρες ηλικίας 12-29 ετών, εμβολιασμένοι με δύο δόσεις Moderna, κατά την περίοδο 1-7 
ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους, έχουν 79,8 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν 
μυοκαρδίτιδα, σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
(αποτέλεσμα στατιστικώς σημαντικό, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 29,8 έως 213,4). 

 

Στους άνδρες της ηλικιακής ομάδας των 30-50 ετών βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικά 
αποτελέσματα, για τις μυοκαρδίτιδες, για τις παρακάτω κατηγορίες εμβολιασμένων: 

 Εμβολιασμένοι με δύο δόσεις Pfizer-BioNTech 1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
 Εμβολιασμένοι με δύο δόσεις Moderna 1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

Οι άνδρες ηλικίας 30-50 ετών, εμβολιασμένοι με δύο δόσεις Pfizer-BioNTech, κατά την 
περίοδο 1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους, έχουν 4,2 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να 
εμφανίσουν μυοκαρδίτιδα, σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους άνδρες της ίδιας 
ηλικιακής ομάδας (αποτέλεσμα στατιστικώς σημαντικό, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 2,5 
έως 7,0). 

Οι άνδρες ηλικίας 12-29 ετών, εμβολιασμένοι με δύο δόσεις Moderna, κατά την περίοδο 1-
7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους, έχουν 18,0 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να 
εμφανίσουν μυοκαρδίτιδα, σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους άνδρες της ίδιας 
ηλικιακής ομάδας (αποτέλεσμα στατιστικώς σημαντικό, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 8,0 
έως 40,6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 5: Αποτελέσματα για μυοκαρδίτιδες, για γυναίκες ηλικιακών ομάδων 12-29 ετών και 
30-50 ετών. 

 

Στη ομάδα των γυναικών ηλικίας 12-29 ετών, βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα 
για τις μυοκαρδίτιδες, για τις εξής κατηγορίες εμβολιασμένων:  

 Εμβολιασμένες με δύο δόσεις Pfizer-BioNTech 1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
 Εμβολιασμένες με δύο δόσεις Moderna 1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 

Πιο συγκεκριμένα: 

Οι γυναίκες ηλικίας 12-29 ετών, εμβολιασμένες με δύο δόσεις Pfizer-BioNTech, κατά την 
περίοδο 1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους, έχουν 11,4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να 
εμφανίσουν μυοκαρδίτιδα, σε σχέση με μη εμβολιασμένες γυναίκες της ίδιας ηλικιακής 
ομάδας (αποτέλεσμα στατιστικώς σημαντικό, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 4,5 έως 28,6). 

Οι γυναίκες ηλικίας 12-29 ετών, εμβολιασμένες με δύο δόσεις Moderna, κατά την περίοδο 1-7 
ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους, έχουν 40,6 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν 
μυοκαρδίτιδα, σε σχέση με μη εμβολιασμένες γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
(αποτέλεσμα στατιστικώς σημαντικό, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 9,9 έως 166,4). 



 

Για τις γυναίκες ηλικιακής ομάδας 30-50 ετών δεν βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικά 
αποτελέσματα.  Δεν υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση 
που δέχεται ότι δεν υπάρχει διαφορά στον κίνδυνο εμφάνισης μυοκαρδίτιδας μεταξύ των 
διάφορων κατηγοριών εμβολιασμένων σε σχέση με τις μη-εμβολιασμένες γυναίκες της ίδιας 
ηλικιακής ομάδας. 

Πίνακας 9: Αποτελέσματα για περικαρδίτιδες , για άνδρες ηλικιακών ομάδων 12-29 ετών και 
30-50 ετών. 

 

Στη ομάδα των ανδρών ηλικίας 12-29 ετών, βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα, 
για τις περικαρδίτιδες, για τις εξής κατηγορίες εμβολιασμένων:  

 Εμβολιασμένοι με δύο δόσεις Pfizer-BioNTech 1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
 Εμβολιασμένοι με μία δόση Moderna 1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 
 Εμβολιασμένοι με δύο δόσεις Moderna 1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 

Πιο συγκεκριμένα: 

Οι άνδρες ηλικίας 12-29 ετών, εμβολιασμένοι με δύο δόσεις Pfizer-BioNTech, κατά την περίοδο 
1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους, έχουν 3,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν 



περικαρίτιδα, σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
(αποτέλεσμα στατιστικώς σημαντικό, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,8 έως 6,9). 

Οι άνδρες ηλικίας 12-29 ετών, εμβολιασμένοι με μία δόση Moderna, κατά την περίοδο 1-7 
ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους, έχουν 4,7 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν 
περικαρδίτιδα, σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
(αποτέλεσμα στατιστικώς σημαντικό, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,2 έως 18,5). 

Οι άνδρες ηλικίας 12-29 ετών, εμβολιασμένοι με δύο δόσεις Moderna, κατά την περίοδο 1-7 
ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους, έχουν 15,0 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν 
περικαρδίτιδα, σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
(αποτέλεσμα στατιστικώς σημαντικό, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 3,3 έως 68,4). 

Στους άνδρες της ηλικιακής ομάδας των 30-50 ετών δεν βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικά 
αποτελέσματα, για τις περικαρδίτιδες. 

 

Πίνακας 10: Αποτελέσματα για περικαρδίτιδες, για γυναίκες ηλικιακών ομάδων 12-29 ετών 
και 30-50 ετών. 

 

Στη ομάδα των γυναικών ηλικίας 12-29 ετών, βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα, 
για περικαρδίτιδες, για τις εξής κατηγορίες εμβολιασμένων:  

 Εμβολιασμένες με δύο δόσεις Pfizer-BioNTech 1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 



 Εμβολιασμένες με μία δόση Moderna 8-21 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 

Πιο συγκεκριμένα: 

Οι γυναίκες ηλικίας 12-29 ετών, εμβολιασμένες με δύο δόσεις Pfizer-BioNTech, κατά την 
περίοδο 1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους, έχουν 4,6 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να 
εμφανίσουν περικαρδίτιδα, σε σχέση με μη εμβολιασμένες γυναίκες της ίδιας ηλικιακής 
ομάδας (αποτέλεσμα στατιστικώς σημαντικό, 95% διάστημα εμπιστοσύνης:  2,0 έως 10,4). 

Οι γυναίκες ηλικίας 12-29 ετών, εμβολιασμένες με μία δόση Moderna, κατά την περίοδο 8-21 
ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους, έχουν 27,9 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν 
περικαρδίτιδα, σε σχέση με μη εμβολιασμένες γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
(αποτέλεσμα στατιστικώς σημαντικό, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 2,4 έως 328,0). 

 

Για τις γυναίκες ηλικιακής ομάδας 30-50 ετών βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα, 
για τις περικαρδίτιδες, για την εξής κατηγορία εμβολιασμένων: 

 Εμβολιασμένες με δύο δόσεις Moderna 1-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό 

Πιο συγκεκριμένα: 

Οι γυναίκες ηλικίας 30-50 ετών, εμβολιασμένες με δύο δόσεις Moderna, κατά την περίοδο 1-7 
ημέρες μετά τον εμβολιασμό τους, έχουν 18,7 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν 
περικαρδίτιδα, σε σχέση με μη εμβολιασμένες γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
(αποτέλεσμα στατιστικώς σημαντικό, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 4,7 έως 74,9). 

 

 

Συμπερασματικά Σχόλια Μεταφραστή 

Από την παρούσα μελέτη ασθενών-μαρτύρων προκύπτει μια ξεκάθαρη συσχέτιση των 
εμβολίων mRNA έναντι της COVID-19 με τον κίνδυνο εμφάνισης μυοκαρδίτιδας και 
περικαρδίτιδας. 

Η συσχέτιση αυτή φαίνεται να είναι πιο ισχυρή στους άνδρες ηλικίας 12-29 ετών.  Επίσης, 
φαίνεται ότι ο κίνδυνος υπάρχει περισσότερο κατά την πρώτη εβδομάδα μετά τον εμβολιασμό 
(δηλ. αν δεν εκδηλωθεί η πάθηση μέσα στην πρώτη εβδομάδα, κατά πάσα πιθανότητα δεν 
πρόκειται να εμφανιστεί πιο μετά). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα για τον δείκτη OR 
βρέθηκαν για τις υπο-ομάδες που είχαν λάβει δύο δόσεις των εμβολίων.  Αν και η παρούσα 
μελέτη δεν ήταν σχεδιασμένη για να ελέγξει πιθανή δοσοεξαρτώμενη συσχέτιση (δηλ. αύξηση 
του κινδύνου με αύξηση των δόσεων του εμβολίου), η συχνή εμφάνιση στατιστικώς 
σημαντικών αποτελεσμάτων στις υπο-ομάδες που έλαβαν δύο δόσεις του εμβολίου, 
δημιουργεί τέτοιες υποθέσεις, οι οποίες θα χρειαστεί να διερευνηθούν με επιπλέον μελέτες. 

Οι συγγραφείς της μελέτης τονίζουν ότι κανένα από τα αναφερόμενα περιστατικά 
μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας δεν κατέληξε και ότι όλοι οι ασθενείς ανάρρωσαν πλήρως 
μετά από μερικές ημέρες νοσηλείας.  Σημειώνουν, επίσης, ότι τα αποτελέσματα της μελέτης 
είναι σε συμφωνία με τα δεδομένα από το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης της Γαλλίας και 
άλλων περιοχών του κόσμου, όπου γίνονται αναφορές για περιστατικά μυοκαρδίτιδας και 
περικαρδίτιδας. 



Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης παρέχουν επαρκείς αποδείξεις για τη 
συσχέτιση των mRNA εμβολίων με τον κίνδυνο εμφάνισης μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας, 
και ιδιαίτερα σε άτομα νεαρής ηλικίας, και δεν θα πρέπει να αγνοηθούν από την επιστημονική 
κοινότητα.  Ακόμη κι αν τα μελετούμενα περιστατικά στη Γαλλία θεραπεύτηκαν πλήρως από τις 
δύο αυτές ασθένειες, οι κίνδυνοι που πιθανώς πηγάζουν από τα εμβόλια θα πρέπει να 
ληφθούν σοβαρά υπόψη και να ζυγιαστούν με τους κινδύνους λοίμωξης από COVID-19, 
ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες. 

Να σημειωθεί ότι η παρούσα μελέτη ανάλυσε περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας 
που ανιχνευτήκαν εγκαίρως και νοσηλεύτηκαν, και όχι θανάτους εμφανιζόμενους μετά τον 
εμβολιασμό, οι οποίοι δεν αποκλείεται να έχουν προκληθεί και από τέτοιες παθήσεις.  Επίσης, 
οι πιθανές μακροπρόθεσμες συνέπειες των παθήσεων αυτών στην υγεία των πληγέντων 
ατόμων δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί.  Συνεπώς, το μέγεθος των συνεπειών των παθήσεων 
μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας που συσχετίζονται με τον εμβολιασμό δεν έχει εκτιμηθεί 
ακόμη με ακρίβεια. 

 


