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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

«Αυτές, άλλωστε, είναι οι πιο ευάλωτες πλη-
θυσµιακές οµάδες που πρέπει µε κάθε τρόπο 
να προστατευτούν. ∆εν έχει, επίσης, διευκρι-
νιστεί ακόµα αν το εµβόλιο της Pfizer παρέχει 
προστασία στα παιδιά. Τα άτοµα που συµµε-
τέχουν στη δοκιµή της είναι άνω των 18 ετών, 
ενώ τον Σεπτέµβριο συµπεριελήφθησαν και 
έφηβοι 16 ετών. Τον Οκτώβριο ξεκίνησε µία 
ακόµα δοκιµή σε παιδιά 12 ετών. Αναµένο-
νται τα αποτελέσµατα. Τίποτα δεν έχει οριστικά 
κριθεί. ∆εν είναι τυχαίο ότι -όπως συµβαίνει σε 
όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις- όσοι συµµε-
τέχουν στις συγκεκριµένες κλινικές µελέτες θα 
παρακολουθούνται για τα επόµενα δύο χρό-
νια», σηµειώνει. 

Ο αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ αναφέρεται και 
στον σχεδιασµό που έχει γίνει από το υπουρ-
γείο Υγείας, ο οποίος προβλέπει την έναρξη της 
διάθεσης των εµβολίων, εκτός απροόπτου, στις 
αρχές της επόµενης χρονιάς. «Αυτό, βέβαια, 
προϋποθέτει ότι η κατεπείγουσα διαδικασία 
αδειοδότησης θα έχει ολοκληρωθεί και η πα-
ραγωγή µεγάλων ποσοτήτων θα έχει µπει σε 
έναν ικανοποιητικό ρυθµό, ο οποίος, σε πρώτη 
φάση, θα εξασφαλίσει επάρκεια για το ιατρο-
νοσηλευτικό προσωπικό και τις ευπαθείς οµά-
δες», συµπληρώνει. 

Μέτρα τώρα!
Ενα ακόµη ζήτηµα που απασχολεί τους ειδι-
κούς είναι ο τρόπος συντήρησης και διανοµής 
των εµβολίων, καθώς για τα εµβόλια της Pfizer, 
αλλά και της Moderna, οι διαδικασίες είναι ιδι-
αίτερα πολύπλοκες, µιας και πρέπει να διατη-
ρούνται στους -80 βαθµούς Κελσίου. 

«Βασίζονται στην τεχνολογία mRNA, κάτι που 
έχει ως αποτέλεσµα να χάνουν τη δραστικότη-
τά τους αν δεν παραµείνουν σε βαθιά κατάψυ-
ξη. H Pfizer παράγει ήδη ειδικά κιβώτια ή και 
άλλες καινοτόµες λύσεις που θα διευκολύνουν 
την ασφαλή µεταφορά και διάθεση των εµβο-

λίων της. Είναι προφανές ότι και στη χώρα µας πρέπει να ακο-
λουθηθούν αυτές οι διαδικασίες µέχρι τη διάθεσή τους στα εµ-
βολιαστικά κέντρα, τα οποία σχεδιάζει να αναπτύξει το υπουρ-
γείο Υγείας. Ας δούµε, όµως, και µια άλλη παράµετρο: η Pfizer, 
όπως ανακοίνωσε, έχει τη δυνατότητα να παράξει έως 50 εκατ. 
δόσεις µέχρι το τέλος του χρόνου και µέχρι 1,3 δισ. δόσεις εµ-
βολίου µέχρι το τέλος του 2021. Θα χρειαστεί καιρός, εποµέ-
νως, για να καλυφθούν οι παγκόσµιες ανάγκες για εµβολιασµό, 
ειδικά αν λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι για να επιτευχθεί η προσδο-
κώµενη ανοσία της αγέλης πρέπει να εµβολιαστεί το 60%-70% 
του πληθυσµού του πλανήτη», σχολιάζει ο κ. Τσακρής. Και συ-
µπληρώνει µε νόηµα: «Η ώρα του εµβολίου πλησιάζει, λοιπόν, 
αλλά είναι βέβαιο ότι δεν θα το έχουµε για µερικούς µήνες ακό-
µα και πολλές ζωές δυστυχώς θα χαθούν σε αυτό το διάστηµα, 
αν δεν τηρηθούν µε ευλάβεια όλα τα αναγκαία µέτρα. Επιπλέ-
ον, η αντιµετώπιση της πανδηµίας δεν εξαρτάται µόνο από το 
εµβόλιο. Χρειαζόµαστε αποτελεσµατικές θεραπευτικές παρεµ-
βάσεις που θα αποτρέπουν τις σοβαρές επιπλοκές της νόσου, 
ενδελεχή επιδηµιολογική και εργαστηριακή επιτήρηση, ουσια-
στική στήριξη της πρωτοβάθµιας περίθαλψης και ενίσχυση των 
δοµών Υγείας µε εξειδικευµένο προσωπικό». 

Προέχει η ασφάλεια 
Σύµφωνα µε τον καθηγητή Παθολογίας Λοιµώξεων στο Πανε-
πιστήµιο Κρήτης, Αχιλλέα Γκίκα, σήµερα υπάρχουν περισσό-
τερα από 40 υποψήφια εµβόλια έναντι του κορωνοϊού για κλι-
νική εκτίµηση και περισσότερα από 150 σε προκλινική φάση. 

«Είναι γνωστό ότι µε τις συµβατικές τεχνικές ανάπτυξης εµ-
βολίου, από την ανακάλυψή του µέχρι την τελική κλινική δοκι-
µή του, την πιστοποίηση από οργανισµούς (π.χ. FDA) και την 
αδειοδότηση έως την κυκλοφορία του, µπορεί να χρειαστούν 
από 3 έως και 10 χρόνια. Η πρόκληση, όµως, για την πανδηµία 
COVID-19 είναι µεγάλη. Πρέπει να αναπτυχθεί και να διατεθεί 
ένα ασφαλές και δραστικό εµβόλιο εντός του 2021. Οι εταιρεί-
ες παραγωγής προσπάθησαν να επιταχύνουν τις διαδικασίες, 
ώστε να διατεθούν εγκαίρως τα εµβόλια µε σηµαντική επίπτω-
ση στην κάµψη της πανδηµίας και τη σωτηρία χιλιάδων ή και 
εκατοµµυρίων ανθρώπων. 

Παράλληλα, όµως, πρέπει να ακολουθηθούν αυστηρά κριτή-
ρια ασφάλειας για την προστασία του πληθυσµού. Ακόµα και µε 
τη διαδικασία του επείγοντος, η ασφάλεια του εµβολίου πρέπει 

να εξασφαλιστεί απολύτως», εξηγεί ο κ. Γκίκας. 
Σύµφωνα µε τον καθηγητή Παθολογίας Λοι-

µώξεων, στην τελική φάση 3, το εµβόλιο συνή-
θως δοκιµάζεται σε 10-50.000 υγιείς ενηλίκους 
διαφόρων ηλικιών, οι οποίοι παρακολουθού-
νται κλινικο-εργαστηριακά στενά για δύο χρό-
νια προκειµένου να ελεγχθεί πόσοι από αυ-
τούς θα αναπτύξουν COVID-19 συµπτώµατα 
όταν εκτεθούν στον ιό. Για τη συντόµευση του 
χρόνου, όµως, οι εταιρείες ανάπτυξης εµβο-
λίων φροντίζουν να εντάξουν όσο γίνεται µε-
γαλύτερο αριθµό ατόµων (π.χ. 60.000 εθελο-
ντές). Ταυτόχρονα, παρακολουθείται η ασφά-
λεια του εµβολίου. Μετά από µια επιτυχηµένη 
φάση 3, η εταιρεία παραγωγής του εµβολίου 
υποβάλλει τον φάκελο του εµβολίου στις ρυθ-
µιστικές Αρχές, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή ή το FDA στις ΗΠΑ, προς έγκριση. Τελικά, 
η εταιρεία θα προβεί σε µαζική παραγωγή και 
διάθεση του εµβολίου, ενώ οι κλινικές µελέτες 
ασφάλειας θα συνεχίζονται τόσο από την εται-
ρεία όσο και από τους οργανισµούς. 

«Ενα εµβόλιο για την COVID-19, το οποίο 
θα αναπτυχθεί εντός µηνών, είναι µε τις µέ-
χρι τώρα συνθήκες κάτι πρωτόγνωρο. Ωστό-
σο, υπό τις παρούσες συνθήκες, η επιστήµη 
έχει κάνει το ακατόρθωτο. Μέχρι σήµερα οι 
εταιρείες Pfizer/BioNtech έχουν ολοκληρώσει 
τη φάση 3 των δοκιµών και έχουν παρουσιά-
σει τα πρώτα αποτελέσµατα, όπου ανακοίνω-
σαν την εξαιρετική επιτυχία για το εµβόλιο το 
οποίο παρήγαγαν», τονίζει ο κ. Γκίκας και ση-
µειώνει ότι σήµερα υπάρχουν άλλα δέκα εµβό-
λια τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί για να προ-
χωρήσουν στη φάση 3 των δοκιµών. Αυτά εί-
ναι τα εµβόλια της βρετανικής AstraZeneca σε 
συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο της Οξφόρ-
δης, της Johnson and Johnson, της Novovax 
(ΗΠΑ), το ρωσικό εµβόλιο Sputnic V, της εται-
ρείας Moderna στις ΗΠΑ, της Wuhan Institute 
of Biological Products, της Cansino Biologicals, 
της Sinovac και της Sinofarm στην Κίνα (ακυ-
ρώθηκε λόγω σοβαρών παρενεργειών), της 
Bharat Biotec στην Ινδία και, τέλος, το εµβόλιο 
της Gamaleya Research Institute στη Ρωσία. 

Η διάθεση 
Παράλληλα, ο κ. Γκίκας εκφράζει την πεποίθη-
ση ότι το τελικό στάδιο της διάθεσης του εµβο-
λίου, που αποτελεί µια πολύ δύσκολη και απαι-
τητική αποστολή, δυνητικά µπορεί να καθυστε-
ρήσει την όλη επιχείρηση ανοσοποίησης του 
πληθυσµού. Στο πλαίσιο αυτό, οι χώρες πρέ-
πει να αναπτύξουν στρατηγικά σχέδια για τη 
διανοµή του και τον κατά προτεραιότητα εµ-
βολιασµό των κοινωνικών οµάδων. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι το 2017, µόνο 114 από τα 194 
µέλη του WHO είχαν προγράµµατα εµβολια-
σµού ενηλίκων για τη γρίπη. 

«Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον εµβολι-
ασµό είναι πολλαπλοί, όπως τα λογιστικά της δι-
άθεσης, οι διαφορές στις κοινωνικές αντιλήψεις 
και οι προσδοκίες από το εµβόλιο, το επίπεδο 
της κοινωνικής ανάληψης της ευθύνης εµβολι-
ασµού από τις κοινότητες, ο χειρισµός της δια-
νοµής από τους παρόχους και πολλά άλλα. ∆υ-
σκολίες, επίσης, θα προκληθούν από την απο-
στολή και την αποθήκευση του εµβολίου. Το συ-
γκεκριµένο εµβόλιο της Pfizer απαιτεί για απο-
θήκευση θερµοκρασία στους -80 βαθµούς Κελ-
σίου και για τη µεταφορά ακριβούς ειδικούς πε-
ριέκτες µε υγρό άζωτο. Εκτιµάται ότι µόλις ένα 
εµβόλιο αναπτυχθεί και είναι διαθέσιµο, περί-
που το 40% των χωρών θα αντιµετωπίσει προ-
βλήµατα στην αδειοδότηση, στην κυκλοφορία 
και στη διανοµή του. Χρειάζεται, λοιπόν, κα-
λή προετοιµασία και δηµιουργία ενός πιλοτι-
κού προγράµµατος χορήγησης», καταλήγει ο 
κ. Γκίκας, εφιστώντας την προσοχή στη συνεχή 
και αδιάλειπτη εφαρµογή των µέτρων κατά της 
COVID-19 µέχρις ότου ολοκληρωθεί µια τέτοια 
γιγάντια επιχείρηση µε αποτελεσµατικό τρόπο.
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