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Κάποιες χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο 
να ξεκινήσουν την τρίτη δόση ακόμα και στις 
αρχές Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν από τις 
επίσημες ανακοινώσεις του ΕΜΑ

Τά επιςΤημονιΚά δεδομένα που έχει «τρέξει» 
η Pfizer σε αυτή τη φάση αφορούν ειδικούς 
πληθυσμούς ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, 
ευπαθείς ομάδες και τις ηλικίες 65 ετών και άνω

  Παγκόσμιόσ συναγερμός έχει ση-
μάνει λόγω των νεότερων επιστημονι-
κών δεδομένων που κάνουν λόγο για 
μειωμένη, μακροπρόθεσμα, αποτελε-
σματικότητα των εμβολίων έναντι του 
SARS-CoV-2. Σε αυτό το πλαίσιο, και στη 
χώρα μας οι υγειονομικές Αρχές θα ξε-
κινήσουν τη χορήγηση της τρίτης δό-
σης του εμβολίου σε ομάδες υψηλού 
κινδύνου τον επόμενο μήνα.

Ερευνα που διενεργήθηκε στη Βρε-
τανία από ειδικούς του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης έδειξε πως η προστασία 
που παρέχουν τα εμβόλια των Pfizer/
BioNTech και της AstraZeneca απένα-
ντι στο στέλεχος «Δέλτα» του κορω-
νοϊού μειώνεται μέσα σε τρεις μόλις μήνες. Παράλληλα, 
διαπιστώθηκε ότι όσοι εμβολιασμένοι μολύνονται με το 
συγκεκριμένο στέλεχος τείνουν να έχουν ιικό φορτίο πα-
ρόμοιο με τους ανεμβολίαστους και μεταδίδουν τον ιό.

Με βάση τα νέα αυτά δεδομένα, η παγκόσμια επιστη-
μονική κοινότητα έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα ανα-
μνηστικής δόσης του εμβολίου, προκειμένου να επιτευ-
χθεί το τείχος ανοσίας και ήδη σε κάποιες χώρες, όπως το 
Ισραήλ, έχει ξεκινήσει η χορήγησή της στα άτομα ηλικί-
ας άνω των 50 ετών, ενώ έχει εγκριθεί και η επανάληψη 
του εμβολίου σε άτομα άνω των 40 ετών.

Στη χώρα μας, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών απο-
φάσισε να ξεκινήσει μέσα στον Σεπτέμβριο τη χορήγη-
ση αναμνηστικής δόσης εμβολίου στις ομάδες υψηλού 
κινδύνου, δηλαδή σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνια 
νοσήματα, τα οποία μειώνουν την αποτελεσματικότητα 
του εμβολίου, όπως είναι οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθε-
νείς, όσοι έχουν κάνει μεταμόσχευση ή πάσχουν από νε-
οπλασίες. Μάλιστα, όπως τόνισε η πρόεδρος της Εθνικής 
Επιτροπής Εμβολιασμών κυρία Μαρία Θεοδωρίδου, ει-
δικά στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς η τρίτη δό-
ση θα μπορεί να χορηγείται σε ένα διάστημα 28 ημερών 
μετά τον αρχικό εμβολιασμό τους. 

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις που έχουν γίνει στην επι-
τροπή των ειδικών, η επόμενη ομάδα που θα κληθεί να 
κάνει την αναμνηστική δόση μέσα στο φθινόπωρο είναι 
οι υγειονομικοί. Στη συνέχεια θα κληθεί ο υπόλοιπος πλη-
θυσμός που έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του πάνω 
από μισό χρόνο. Σύμφωνα με την κυρία Θεοδωρίδου, τα 
δεδομένα δείχνουν ότι μετά τους έξι μήνες από τον εμβο-

λιασμό μειώνεται σημαντικά το επίπε-
δο αντισωμάτων.

«Απάντηση»  
στον κορωνοϊό
Σχετικά με το κατά πόσο η ενισχυτική 
δόση είναι αναγκαία, ο πρύτανης ΕΚ-
ΠΑ, καθηγητής Θάνος Δημόπουλος 
επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με την 
επικρατούσα άποψη, ο ρόλος της ενι-
σχυτικής δόσης δεν είναι να ανεβάσει 
τον αριθμό των αντισωμάτων, αλλά 
να βελτιώσει την ποιότητα της «έτοι-
μης» ανοσολογικής απάντησης έναντι 
του κορωνοϊού.

«Κάθε φορά που ο οργανισμός εκτί-
θεται στον ιό ή στο εμβόλιο, ξεκινά 
ένας νέος κύκλος εκπαίδευσης όπου 
στρατεύονται τόσο τα ήδη εκπαιδευ-
μένα κύτταρα μνήμης όσο και κύττα-

ρα που δεν έχουν εκτεθεί ξανά στον ιό», εξηγεί και διευ-
κρινίζει ότι οι μελέτες έχουν δείξει πως αν αυτοί οι «κύ-
κλοι εκπαίδευσης» λάβουν χώρα σε χρονικά διαστήμα-
τα μικρότερα των τεσσάρων με οκτώ εβδομάδων, τότε 
η ισχύς τους είναι περιορισμένη σε σχέση με αυτήν που 
προσφέρεται όταν απέχουν μεταξύ τους περισσότερες 
από οκτώ εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, με βάση το «παζλ» που σιγά 
σιγά σχηματίζεται, διαφαίνεται ότι η ενισχυτική δόση θα 
μπορούσε να βελτιώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
ανοσολογικής απάντησης σε όσους έχουν λάβει το εμβο-
λιαστικό σχήμα των τεσσάρων εβδομάδων, καλώντας εκ 
νέου τον ανοσολογικό στρατό σε έναν επιπλέον κύκλο εκ-
παίδευσης, αυτήν τη φορά με καλύτερες συνθήκες. Ωστό-
σο, η ενισχυτική δόση δεν φαίνεται να προσφέρει σημα-
ντικά οφέλη σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί αφού έχουν 
νοσήσει με κορωνοϊό ή που έχουν λάβει τις δύο εμβολια-
στικές δόσεις με μεγάλο μεσοδιάστημα, άνω των δύο μη-
νών, μεταξύ τους, εξαιρώντας τις ευάλωτες ομάδες.

«Υπό το φως των εξελίξεων αυτών, η πρόταση για ενι-
σχυτική δόση στο σχήμα τεσσάρων εβδομάδων θα μπο-
ρούσε να συνδυαστεί με τη γενίκευση της διεύρυνσης 
των δόσεων στις οκτώ εβδομάδες στους νέους εμβολι-
ασμούς. Η καθυστέρηση των δόσεων στις οκτώ εβδο-
μάδες θα βελτιώσει σημαντικά τη ροή των εμβολιασμών 
στις αναπτυσσόμενες χώρες που ακόμα έχουν χαμηλότε-
ρη εμβολιαστική κάλυψη, ενώ συγχρόνως θα πετύχει κα-
λύτερη αποτελεσματικότητα έναντι των μεταλλαγμένων 
στελεχών χωρίς την ανάγκη της ενισχυτικής δόσης», κα-
ταλήγει ο καθηγητής.

οι ειδικοί τονίζουν 
ότι η πρόσθετη δόση 
προκρίνεται εξαιτίας 
της ανησυχίας 
που υπάρχει 
για τη ραγδαία 
εξάπλωση των 
παραλλαγών του 
ιού σε ολόκληρο 
τον κόσμο
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κριση από τον εμβολιασμό;
f Ατομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες 
και δεν είχαν την ανοσοανταπόκριση που πε-
ρίμεναν οι ειδικοί;
f Εργαζομένους συγκεκριμένων επαγγελματι-
κών ομάδων, όπως οι γιατροί και το νοσηλευτι-
κό προσωπικό, που ξεκίνησαν να εμβολιάζονται 
από τους πρώτους, τον Ιανουάριο του 2021;

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα επιστημονικά 
δεδομένα που έχει «τρέξει» η Pfizer, σε αυτήν 
τη φάση τουλάχιστον, αφορούν ειδικούς πλη-
θυσμούς ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, ευ-
παθείς ομάδες και τις ηλικίες 65 ετών και άνω.

Πάνω σε αυτά τα δεδομένα, εάν δεν αλλάξει 
κάτι έως την τελευταία στιγμή όσον αφορά τις 
μελέτες, γίνεται και η συζήτηση στο υπουργείο 
Υγείας και στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Η πρόταση που φαίνεται πως «κλείδωσε» εί-
ναι η τρίτη δόση, σε πρώτη φάση, να αφορά: 
f Ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. 
f Ευπαθείς ομάδες. 
f Ατομα με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας. 

Παράλληλα εξετάζονται τα δεδομένα ώστε η 
τρίτη αναμνηστική δόση να επεκταθεί: 
f Στο υγειονομικό προσωπικό. 
f Σε άλλες ομάδες, με προτεραιότητα τους 
70 ετών και άνω.

Μάλιστα, τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης είναι ήδη σε επικοινωνία ώστε 
όταν δοθεί η άδεια για την τρίτη δόση να ανοί-
ξουν κατευθείαν οι εμβολιαστικές γραμμές που 
θα αφορούν τις πρώτες ομάδες που θα κληθούν 
για την αναμνηστική δόση.

Μήνυμα
Ετσι, όταν έρθει η ώρα, όσοι ανήκουν στις κατη-
γορίες που θα πρέπει να εμβολιαστούν με τρί-
τη δόση είτε θα λάβουν SMS στα κινητά τους 
για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους ή 
θα ενημερωθούν απευθείας για προτεινόμε-
να ραντεβού μέσω της άυλης συνταγογράφη-
σης, όπως έγινε και στην πρώτη φάση του εμ-
βολιασμού.

Είναι ξεκάθαρο πως η έγκριση για την τρίτη 
δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού και των 
μεταλλάξεων είναι πλέον στην τελική ευθεία. 
Μάλιστα, μετά την Pfizer και η Moderna ανα-
μένεται μέχρι τον Νοέμβριο να καταθέσει φάκε-
λο για ενισχυτική δόση με το δικό της εμβόλιο.

Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τα τέλη του 2021 δύο 
εμβόλια μπορεί να είναι διαθέσιμα για την ενι-
σχυτική δόση απέναντι στη «Δέλτα» και στις άλ-
λες μεταλλάξεις. Σύμφωνα με πηγές του υπουρ-
γείου Υγείας, από το 2022 είναι πιθανόν η χο-
ρήγηση της αναμνηστικής δόσης να επεκταθεί 
και σε μικρότερες ηλικίες, οι οποίες ολοκλήρω-
σαν τον εμβολιασμό τους μέσα στο πρώτο εξά-
μηνο του 2021. 

η προεδρος της 
εθνικής επιτροπής 
εμβολιασμών, μαρία 
Θεοδωρίδου, τόνισε 
ότι ειδικά για τους 
ανοσοκατεσταλμένους 
ασθενείς η τρίτη 
δόση θα μπορεί να 
χορηγείται σε ένα 
διάστημα 28 ημερών 
μετά τον αρχικό 
εμβολιασμό τους


