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πολιτικη
στελέχους, η οποία ονομάζεται E484Q και
επηρεάζει το σχήμα της πρωτεΐνης της ακίδας
του ιού, με αποτέλεσμα να μειώνει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, τα οποία στοχεύουν την πρωτεΐνη της ακίδας του ιού. Παραλλαγές με τη μετάλλαξη αυτή είναι σε θέση
να αποφεύγουν το ανοσοποιητικό σύστημα
τόσο των εμβολιασμένων όσο και των προηγουμένως μολυσμένων ατόμων, με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται σοβαρότερα κλινικά συμπτώματα της νόσου COVID-19.
«Ηδη γνωρίζουμε ότι δύο εμβόλια (AstraZeneca,
Johnson & Johnson) έχουν πολύ περιορισμένη
ικανότητα αντιμετώπισης αυτής της παραλλαγής», επισημαίνει ο Κ. Τριανταφυλλίδης, προσθέτοντας πως «το γεγονός ότι το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος είναι πιο μολυσματικό, θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι πιο θανατηφόρο
από άλλα στελέχη. Το στέλεχος αυτό μαζί με
το βρετανικό έχουν ως αποτέλεσμα να επηρεάζουν και άτομα κάτω των 45 ετών».

Τα εμβόλια
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προσθέτει πως, παρά το γεγονός ότι οι εμβολιασμένοι αυξάνονται διαρκώς σε παγκόσμιο
επίπεδο, το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης σε
πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της
Ελλάδας, απέχει ακόμα από το επιθυμητό για
τη συλλογική ανοσία εναντίον του SARS-CoV-2.
«Μέχρι να επιτευχθεί αυτό το ποσοστό ανοσίας, είναι απαραίτητη η τήρηση των υγειονομικών οδηγιών για την αποτροπή της μετάδοσης
της COVID-19. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη
ότι τα εμβόλια προστατεύουν από τη σοβαρή
νόσο όχι όμως από τη μόλυνση με SARS-CoV-2
και επομένως τα μέτρα προστασίας είναι πολύ
σημαντικά, τουλάχιστον μέχρι να μειωθεί ουσιαστικά το επιδημιολογικό φορτίο στην κοινότητα», καταλήγει ο πρύτανης του ΕΚΠΑ.
Την ανάγκη να προετοιμαστεί η χώρα μας
για το τέταρτο επιδημικό κύμα τονίζει ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας, καθηγητής Αιματολογίας
στην Ιατρική Σχολή της Σορβόνης και επικεφαλής του Τμήματος Θρόμβωσης στο νοσοκομείο
«Tenon» στο Παρίσι. «Η γενική εκτίμηση είναι
ότι η πανδημία δεν πρόκειται να τελειώσει το
καλοκαίρι και έχουμε μπροστά μας το επόμενο
επιδημικό κύμα», δηλώνει. Σύμφωνα με τον καθηγητή, πρόσφατα, σαράντα επιστήμονες διεθνούς κύρους υπέγραψαν άρθρο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τόνισαν ότι πρέπει να βασίζεται σε τρεις άξονες: στην πρόληψη της λοίμωξης με μαζικό και γρήγορο εμβολιασμό και αυστηρή επιδημιολογική επιτήρηση, στην ενίσχυση των Εθνικών Συστημάτων
Υγείας και κυρίως της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και στις έγκαιρες θεραπευτικές παρεμβά-

σεις μέσα στην κοινότητα. «Αυτό που συμβαίνει
αυτή την ώρα στην Ινδία αποδεικνύει την ανάγκη για μαζικό και γρήγορο εμβολιασμό σε παγκόσμιο επίπεδο», καταλήγει ο κ. Γεροτζιάφας.

Οι μεταλλάξεις του ιού
Ο SARS-CoV-2 έχει τη συμπεριφορά ενός βιολογικού όπλου που είναι δύσκολο να ελεγχθεί, σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή Γενετικής του ΑΠΘ, Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη. Οπως εξηγεί, οι παραλλαγές του κορωνοϊού, οι οποίες έχουν μεταλλάξεις διαφυγής
στο ανοσοποιητικό σύστημα, αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του πληθυσμού
σε περίπτωση που εξαπλωθούν. Στη χώρα
μας ήδη έχουν ανιχνευθεί τέσσερις παραλλαγές του κορωνοϊού, η βρετανική, της Νότιας
Αφρικής, η μετάλλαξη της Ουγκάντας και πρόσφατα της Ινδίας, σε δύο κρούσματα. Σχετικά
με την «ταυτότητα» της ινδικής παραλλαγής, ο
κ. Τριανταφυλλίδης αναφέρει ότι το στέλεχος
B.1.617, που εντοπίστηκε και στη χώρα μας,
φέρει συνολικά 13 μεταλλάξεις, από τις οποίες δύο προκαλούν ανησυχία. Πρόκειται για τη
μετάλλαξη L452R, που είχε ανιχνευθεί για πρώτη φορά στο λεγόμενο καλιφορνέζικο στέλεχος
(B.1.427), η οποία επηρεάζει την πρωτεΐνη της
ακίδας του ιού που χρησιμοποιεί ο κορωνοϊός
για να εισέρχεται στα ανθρώπινα κύτταρα και
εκτιμάται ότι αυξάνει τη μεταδοτικότητα του
νέου στελέχους από 15% έως 20% σε σχέση
με το αρχικό πανδημικό στέλεχος.
Μεγαλύτερη, όμως, ανησυχία προκαλεί η
δεύτερη σημαντική μετάλλαξη του ινδικού
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Σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, ο καθηγητής Γενετικής του ΑΠΘ εξηγεί ότι τα εμβόλια mRNA (Moderna και Pfizer/
BioNTech) μάλλον είναι σε θέση να προστατεύουν όχι μόνο από το αρχικό στέλεχος SARSCoV-2, αλλά και από μεταλλαγμένες παραλλαγές και να οδηγούν ακόμη και σε διασταυρούμενη προστασία σε έναν τύπο κορωνοϊού που
προκαλεί κοινό κρυολόγημα. Ο κ. Τριανταφυλλίδης καταλήγει ότι προς το παρόν τα εμβόλια
φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικά έναντι των
περισσότερων μεταλλαγμένων στελεχών του
ιού, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει εάν ο ιός συνεχίζει να μεταλλάσσεται. «Το σημαντικότερο είναι ο γρήγορος εμβολιασμός του πληθυσμού και ίσως η χρήση αναμνηστικής δόσης,
γιατί όσο ο ιός κυκλοφορεί περισσότερο, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να μεταλλαχθεί σε ανθεκτικότερα στελέχη», τονίζει.
Αυτή την περίοδο, η προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας εστιάζεται στην ανακάλυψη ενός «σούπερ» εμβολίου, που θα καλύπτει
όλες τις μεταλλάξεις. Πάνω από δέκα ερευνητικά κέντρα ανά τον κόσμο διερευνούν την πιθανότητα ανάπτυξης ενός ιδανικού καθολικού
εμβολίου έναντι των β-κορωνοϊών, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID) των
ΗΠΑ. Στην επιστημονική κοινότητα επικρατεί
αισιοδοξία, καθώς οι πρόσφατες έρευνες για
τα εμβόλια κατά του SARS-CoV-2 έχουν θέσει
τις βάσεις ώστε το «σούπερ» εμβόλιο να γίνει
πραγματικότητα μέσα στους επόμενους μήνες.
Την ίδια στιγμή, την ανάγκη να γίνει ενισχυτική δόση εμβολιασμού το φθινόπωρο ή τον
χειμώνα επισημαίνει ο καθηγητής Γ. Παυλάκης.
Οπως εξηγεί, τα νέα στελέχη του ιού χρειάζεται να αντιμετωπιστούν με επικαιροποιημένα
εμβόλια, όπως γίνεται ετήσια με τη γρίπη. «Τα
νέα στελέχη δεν έχουν νικήσει τα εμβόλια που
έχουμε, αλλά αυτό είναι μια πιθανότητα που
πρέπει να εξετάζουμε συνέχεια, καθώς καινούργια στελέχη ανακοινώνονται κάθε εβδομάδα», λέει, τονίζοντας ότι οι μετρήσεις που
γίνονται μετά από μόλυνση δείχνουν πως το
επίπεδο ανοσίας χαμηλώνει μέσα σε 8-10 μήνες. Σύμφωνα με τον καθηγητή, αυτό συνεπάγεται ότι χρειαζόμαστε περιοδικά αναμνηστικές δόσεις εμβολίων, ώστε να έχουμε καλή
ανοσία. «Αυτό θα καθοριστεί τους επομένους
μήνες, οπότε θα έχουμε καλύτερες μετρήσεις,
αλλά είναι ήδη προφανές ότι ο κορωνοϊός ήρθε
για να μείνει και ότι θα έχουμε μαραθώνιο. Οι
απογοητεύσεις, η κούραση και η επανάσταση
ενάντια στα αναγκαία που πρέπει να γίνουν,
το μόνο που ωφελούν είναι τον ιό. Οσο γρηγορότερα προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα, τόσο καλύτερα για όλους», καταλήγει
ο κ. Παυλάκης.

