Πώς λειτουργούν τα εμβόλια
κατά της νόσου COVID-19;
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Η λειτουργία των εμβολίων βασίζεται στην προετοιμασία
του ανοσοποιητικού συστήματος του ατόμου (της φυσικής
άμυνας του οργανισμού) να αναγνωρίζει συγκεκριμένη
νόσο και να προστατεύεται ενάντια σ’ αυτήν.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΝΟΣΊΑΣ
Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας σχετικά με τα εμβόλια κατά
της COVID-19 αφορά την πρόκληση απόκρισης ενάντια σε μια
πρωτεΐνη (είτε ολόκληρη είτε τμήμα αυτής) η οποία βρίσκεται
μόνο στον ιό που προκαλεί την COVID-19. Όταν ένα άτομο
λαμβάνει το εμβόλιο δημιουργείται ανοσοαπόκριση.
Τα περισσότερα εμβόλια κατά της COVID-19 χρειάζονται δύο
δόσεις για τη δημιουργία ανοσίας.
Εάν το άτομο προσβληθεί αργότερα από τον ιό, το ανοσοποιητικό
σύστημα είναι σε θέση να τον αναγνωρίσει.
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Έπειτα, είναι ήδη προετοιμασμένο να του επιτεθεί.

ΠΏΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ ΤΑ ΕΜΒΌΛΙΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΖΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ;
ΕΜΒΌΛΙΑ ΝΟΥΚΛΕΪΚΟΎ ΟΞΈΟΣ (MRNA)
BIONTECH/PFIZER | MODERNA | CUREVAC
Ο εν λόγω τύπος εμβολίου περιέχει μέρος των
«οδηγιών» από τον ιό που προκαλεί την COVID-19.
Αυτό επιτρέπει στα ίδια τα κύτταρα του οργανισμού
να παράγουν μια πρωτεΐνη που βρίσκεται μόνο στον
συγκεκριμένο ιό.
Το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου αναγνωρίζει ότι η
εν λόγω πρωτεΐνη δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στον οργανισμό
και ανταποκρίνεται με τη δημιουργία φυσικής άμυνας
κατά της λοίμωξης από την COVID-19.

Εμβόλια βασισμένα σε πρωτεΐνη:
SANOFI/GSK
Αυτός ο τύπος εμβολίου περιέχει τμήματα μιας
πρωτεΐνης που βρίσκεται μόνο στον συγκεκριμένο ιό.
Τα τμήματα αυτά αρκούν ώστε το ανοσοποιητικό
σύστημα του ατόμου να αναγνωρίσει ότι η εν
λόγω πρωτεΐνη δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στον
οργανισμό και να ανταποκριθεί με τη δημιουργία
φυσικής άμυνας κατά της λοίμωξης από την
COVID-19.

Εμβόλια ιικού φορέα:
ASTRAZENECA ¦ JOHNSON & JOHNSON
Ο εν λόγω τύπος εμβολίου χρησιμοποιεί έναν άλλον, αβλαβή ιό για τη μεταφορά «οδηγιών»
από τον ιό που προκαλεί την COVID-19.
Αυτό επιτρέπει στα ίδια τα κύτταρα του οργανισμού να παράγουν την πρωτεΐνη που
βρίσκεται μόνο στον ιό της COVID-19.
Το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου αναγνωρίζει ότι η εν λόγω πρωτεΐνη δεν θα
έπρεπε να βρίσκεται στον οργανισμό και ανταποκρίνεται με τη δημιουργία φυσικής
άμυνας κατά της λοίμωξης από την COVID-19.
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ΕΆΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΈΝΟ ΆΤΟΜΟ ΕΚΤΕΘΕΊ ΑΡΓΌΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΙΌ ΤΗΣ COVID-19, Η ΦΥΣΙΚΉ ΆΜΥΝΆ ΤΟΥ ΕΊΝΑΙ
ΣΕ ΘΈΣΗ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΊΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΐΝΗ ΣΤΗΝ COVID-19. Η ΆΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ, ΛΟΙΠΌΝ, ΕΊΝΑΙ
ΈΤΟΙΜΗ ΝΑ ΣΚΟΤΏΣΕΙ ΤΟΝ ΙΌ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΈΨΕΙ ΤΗΝ ΕΊΣΟΔΌ ΤΟΥ ΣΤΑ ΚΎΤΤΑΡΑ
Ή ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΕΞΆΠΛΩΣΉ ΤΟΥ.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΌ ΚΑΤΆ ΤΗΣ COVID-19
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εμβολιασμού στη
χώρα σας, δείτε το χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών (vaccine scheduler)
του Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και επισκεφτείτε τις
επίσημες ιστοσελίδες για τον εμβολιασμό των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
https://vaccination-info.eu/el
https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/
https://vaccination-info.eu/el/axiopistes-piges
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