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Η 
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα πα-
ρακολουθεί με ανησυχία την εμφάνιση 
των νέων στελεχών του SARS-CoV-2 και 

προειδοποιεί για τον κίνδυνο εμφάνισης ενός 
τέταρτου σφοδρού επιδημικού κύματος, από 
μεταλλαγμένα στελέχη, ανθεκτικά στον εμβολι-
ασμό και στη φυσική ανοσία. Για τον λόγο αυ-
τό, στα ερευνητικά κέντρα ανά τον κόσμο γίνε-
ται αγώνας δρόμου για την παρασκευή εμβο-
λίων και φαρμάκων που θα είναι αποτελεσμα-
τικά απέναντι στις μεταλλάξεις του ιού. Μάλι-
στα, την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υπέγραψε σύμβαση με τις φαρμακευ-
τικές εταιρείες BioNTech και Pfizer, για την αγο-
ρά νέου εμβολίου που ετοιμάζεται, προσαρμο-
σμένου στις παραλλαγές του SARS-CoV-2. Σύμ-
φωνα με στελέχη των εταιρειών, το νέο αυτό 
εμβόλιο θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο ως 
ενισχυτική δόση σε όσους έχουν ήδη εμβολι-
αστεί, εννέα μήνες μετά την ολοκλήρωση του 
εμβολιασμού τους. 

Στη χώρα μας, η τελευταία έκθεση του Εθνι-
κού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης δείχνει 
ότι οι πιο συχνές μεταλλάξεις που έχουν ταυτο-
ποιηθεί είναι η βρετανική Β.1.1.7 (61,39%), η 
B.1.1.318 ( 6,44%) και η αφρικανική B.1.351 
(0,57%). Ελάχιστα περιστατικά της ινδικής με-
τάλλαξης ταυτοποιήθηκαν σε ταξιδιώτες και 
απομονώθηκαν. 

Ο Θάνος Δημόπουλος, καθηγητής Θερα-
πευτικής Αιματολογίας-Ογκολογίας και πρύ-
τανης του ΕΚΠΑ, εξηγεί ότι τα υπάρχοντα εμ-
βόλια και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις με μο-
νοκλωνικά αντισώματα αναπτύχθηκαν εναντί-
ον του αρχικού στελέχους του ιού SARS-CoV-2 
(στέλεχος άγριου τύπου) που εμφανίστηκε το 
2019. «Η ανίχνευση των μεταλλαγμένων στε-
λεχών του ιού, όπως είναι η B.1.1.7 στη Βρετα-
νία και η B.1.351 στη Νότια Αφρική, προκαλεί 
ανησυχία λόγω των πολλαπλών μεταλλάξεων 
που φέρουν τα στελέχη στην πρωτεΐνη-ακίδα 
(spikeprotein, SP). Για τον λόγο αυτό, η μετά-
δοση του SARS-CoV-2 είναι ακόμη ανεξέλεγκτη 
σε πολλά μέρη του κόσμου και ο έλεγχός της 
είναι πιο δύσκολος σε περιοχές όπου επικρατεί 
το στέλεχος Β.1.1.7, το οποίο χαρακτηρίζεται 
από μεγαλύτερο δυναμικό διασποράς και μέ-
χρι στιγμής έχει εντοπιστεί σε τουλάχιστον 94 

χώρες», τονίζει ο Θ. Δημόπουλος. Το ανησυχητικό, σύμφω-
να με τον καθηγητή, είναι ότι οι πρώτες μελέτες δείχνουν πως 
οι μεταλλάξεις του στελέχους Β.1.1.7 μπορεί να επηρεάσουν 
την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Μάλιστα, μια νέα με-
τάλλαξη στην πρωτεΐνη-ακίδα, η μετάλλαξη Ε484Κ στο στέλε-
χος Β.1.1.7, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός νέου στελέχους. Αυ-
τό δημιουργεί μεγάλη ανησυχία, διότι φαίνεται ότι οδηγεί σε 
μια πιο σημαντική μείωση της αποτελεσματικότητας του τρέ-
χοντος εμβολίου της Pfizer-BioNTech, καθώς και των μονοκλω-
νικών αντισωμάτων. Σύμφωνα, μάλιστα, με πρόσφατη μελέ-
τη, το στέλεχος Β.1.1.7 αποτελεί πιθανή απειλή για την αποτε-
λεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer.

Το νέο στέλεχος
Ενα ακόμα νέο στέλεχος του ιού προβληματίζει την επιστημο-
νική κοινότητα. Πρόκειται για το Β.1.1.318, το οποίο έχει ανη-
συχητική διασπορά στην Αττική, καθώς εντοπίζεται στο περί-
που 30% των δειγμάτων που αναλύονται στο Λεκανοπέδιο. «Το 
στέλεχος αυτό για πρώτη φορά εντοπίστηκε τον περασμένο 
Φεβρουάριο στην Αγγλία και μεταφέρθηκε εκεί από ταξιδιώ-
τες από τη Νιγηρία, ενώ στη συνέχεια πέρασε και σε πολλές 
άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας», επισημαίνει 
ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, ομότιμος καθηγητής Γενε-
τικής του ΑΠΘ. Στη χώρα μας κυκλοφορούν δύο παραλλαγές 
του συγκεκριμένου στελέχους. Η παραλλαγή D614Z παρουσι-
άζει υψηλή μεταδοτικότητα, ενώ η Ε484Κ περιορίζει την εξου-
δετέρωση των μονοκλωνικών και πολυκλωνικών αντισωμάτων 
που δημιουργούνται στον ανθρώπινο οργανισμό από τα εμ-
βόλια mRNA. «Δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής σε ποιο ποσο-
στό “ξεγλιστράει” από τα εμβόλια, αφού αυτό βρίσκεται υπό 

διερεύνηση. Εκείνο που ξέρουμε, είναι ότι έχει 
μεγαλύτερο φορτίο και άρα μεταδίδεται ευκο-
λότερα», αναφέρει ο κ. Τριανταφυλλίδης. 

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμ-
βολίων έναντι των μεταλλάξεων, ο Γιώργος 
Σουρβίνος, καθηγητής Κλινικής Ιολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, εκτιμά ότι με τα υπάρ-
χοντα δεδομένα φαίνεται ότι μειώνεται κατά το 
1/3. «Το ενθαρρυντικό είναι ότι, εκτός από τα 
αντισώματα, υπάρχει και η λεγόμενη “κυττα-
ρική ανοσία”. Πρόκειται, δηλαδή, για τα κύτ-
ταρα μνήμης, τα οποία είναι πιθανόν να είναι 
“εκπαιδευμένα”, λόγω του εμβολιασμού, να 
αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη λοίμωξη από με-
ταλλάξεις και έτσι θα αυξήσουν την αποτελε-
σματικότητα των εμβολίων», λέει ο καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα μελέτης 
για τα νέα στελέχη του ιού που εντοπίστηκαν 
στην Καλιφόρνια (B.1.429) και στη Νέα Υόρκη 
(B.1.526). Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέ-
κυψαν, οι νεοεμφανιζόμενες παραλλαγές πα-
ραμένουν ευαίσθητες σε ένα σημαντικό ανο-
σοποιητικό παράγοντα που προκαλείται από 
το εμβόλιο (δηλαδή στα εξουδετερωτικά αντι-
σώματα) και επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με τους 
ερευνητές, τη σημασία της μαζικής ανοσοποίη-
σης με τα διαθέσιμα, εξαιρετικά αποτελεσματι-
κά, εγκεκριμένα εμβόλια ως κεντρική στρατηγι-
κή για την εξάλειψη της πανδημίας COVID-19.

Η έννοια «μεταρρυθμίσεις» προσγειώθηκε στην Ελ-
λάδα κυρίως το 2010 λόγω ΔΝΤ. Μέχρι τότε, οι αλλα-
γές στη λειτουργία της χώρας εμφανίζονταν ως «εξέλι-
ξη»/«εκσυγχρονισμός» κ.λπ.

Επικοινωνιακά, οι «μεταρρυθμίσεις» δεν κατάφεραν 
να συνδεθούν με καλά πράγματα για τους πολίτες. Πά-
ντα έκρυβαν δυσάρεστες εκπλήξεις, που καιροφυλα-
κτούσαν στις σκιές. Απέκτησαν, δε, τον ρόλο τού «πονά-
ει αλλά πρέπει, για το καλό σου» ή «πρέπει να ξεβολευ-
τούμε, διότι οφείλουμε να ακολουθήσουμε τον εξελιγ-
μένο κόσμο».

Στην παρούσα συγκυρία και εν μέσω COVID-19, η κυ-
βέρνηση ξεκινά με επιταχυνόμενο τρόπο τη δημιουρ-
γία και εφαρμογή «μεταρρυθμίσεων», που στα μάτια του 
κόσμου ενδέχεται να περιέχουν το συστατικό του «άκαι-
ρου», όπως για παράδειγμα το νέο εργασιακό νομοσχέ-

διο, γνωστό ως διαχείριση «οκταώρου», και η αλλαγή 
του τρόπου εισαγωγής στα ΑΕΙ. Πιθανότατα μέχρι τον 
επόμενο Σεπτέμβριο να υπάρξει περαιτέρω μεταρρυθμι-
στική σπουδή. 

Ωστόσο, πριν ακόμα βγούμε από τη λαίλαπα της 
COVID-19 και μη γνωρίζοντας προς τα πού ακριβώς πη-
γαίνουμε, είναι άραγε ώρα να προσθέσουμε προβλη-
ματισμούς στους ήδη μη νηφάλιους εργαζομένους; Το 
ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την Παιδεία, όπου η φετι-
νή φοίτηση στα σχολεία ήταν πολύ δύσκολη, συνεπώς 
μήπως θα μπορούσε η εφαρμογή του νέου νομοσχεδί-
ου περί εισαγωγής στα ΑΕΙ να περιμένει λίγο ακόμα;

Η ελαστικότητα αντοχής των πολιτών μετά τα μνημό-
νια και την COVID-19 είναι πλέον οριακή, συνεπώς η 
«έντονη μεταρρυθμιστική σπουδή» απαιτεί μεγάλη προ-
σοχή.

Μεταρρυθμιστική σπουδή
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Νέο εμβόλιο για 
τις μεταλλάξεις
Ενισχυτική δόση για 
τις παραλλαγές του 
ιού ετοιμάζουν Pfizer/
BioNTech, την ώρα που 
έγκριτοι επιστήμονες 
τονίζουν πως και στην 
Ελλάδα τα μεταλλαγμένα 
στελέχη ενδέχεται 
να μειώνουν την 
αποτελεσματικότητα 
των εμβολίων
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