
30

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 Realnews  www.real.gr ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

a.stathakou@realnews.gr

Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΟΥ

Τ
ο ισχυρό κοκτέιλ φαρµακευτικών ουσιών 
που χορηγήθηκε στον Αµερικανό Πρόε-
δρο Ντόναλντ Τραµπ και οδήγησε στην 

ταχεία ανάρρωσή του από τον SARS-CoV-2 πρό-
κειται να είναι διαθέσιµο και στη χώρα µας το 
επόµενο χρονικό διάστηµα.

Οι επιστήµονες εκτιµούν ότι το αργότερο µέ-
χρι το τέλος του έτους θα έχουν ξεκινήσει και 
στη χώρα µας οι κλινικές µελέτες για το REGN-
COV2, ένα συνδυασµό αντισωµάτων που χορη-
γήθηκε στον Αµερικανό Πρόεδρο και είχε πολύ 
καλά αποτελέσµατα. Ο πρύτανης του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθη-
γητής Θεραπευτικής Αιµατολογίας-Ογκολογίας, 
Θάνος ∆ηµόπουλος εξηγεί ότι στη θεραπευτι-
κή αγωγή του Προέδρου των ΗΠΑ συµπεριε-
λήφθησαν κορτιζόνη, ψευδάργυρος, βιταµίνη 
D, καθώς και ο αντιιικός παράγοντας ρεµδεσι-
βίρη και ένας συνδυασµός αντισωµάτων ένα-
ντι του SARS-CoV-2, το REGN-COV2.

 Πρόκειται για ένα συνδυαστικό κοκτέιλ µονο-
κλωνικών αντισωµάτων έναντι του SARS-CoV-2, 
που αποσκοπεί τόσο στη θεραπεία ασθενών µε 
COVID-19 όσο και στην πρόληψη της λοίµωξης 
από τον SARS-CoV-2. Και τα δύο αντισώµατα 
είναι σχεδιασµένα ώστε να συνδέονται µη συ-
ναγωνιστικά µε το τµήµα της πρωτεΐνης S του 
SARS-CoV-2 που συνδέεται µε τον υποδοχέα. 

Το REGN10933 αποτρέπει τη σύνδεση του 
RBD µε τον υποδοχέα του µετατρεπτικού ενζύ-
µου της αγγειοτενσίνης 2 στα ανθρώπινα κύττα-
ρα και έτσι αναστέλλει την είσοδο του ιού SARS-
CoV-2 στα κύτταρα. 

Σχετικά µε το πότε θα ξεκινήσουν και στη χώ-
ρα µας κλινικές µελέτες µε τα συγκεκριµένα µο-

Ερχεται 
στην Ελλάδα
το κοκτέιλ 
θεραπείας
του Τραµπ

νοκλωνικά αντισώµατα, ο κ. ∆ηµόπουλος εξη-
γεί ότι το REGN-COV2 προς το παρόν δεν απο-
τελεί εγκεκριµένη θεραπεία για ασθενείς µε λοί-
µωξη COVID-19. 

11.074 εθελοντές
«Βρίσκεται υπό αξιολόγηση για την ασφάλεια 
και την αποτελεσµατικότητα σε τέσσερις κλινι-
κές µελέτες φάσης 3, στις οποίες πρόκειται να 
συµµετέχουν συνολικά 11.074 άτοµα», επιση-
µαίνει ο καθηγητής και προσθέτει: «Οι συγκε-
κριµένες µελέτες πραγµατοποιούνται σε ερευ-
νητικά κέντρα στις ΗΠΑ και στο Ηνωµένο Βα-
σίλειο. Ευελπιστούµε ότι θα αυξηθεί η συµµε-
τοχή και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών 
στις κλινικές µελέτες που αξιολογούν τόσο το 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ με τις ευοίωνες θεραπευτικές εξελίξεις συνεχίζεται ο αγώνας δρόμου 
της επιστημονικής κοινότητας για την ανακάλυψη του εμβολίου. Ο Οκτώβριος είναι 
ένας κρίσιμος μήνας, καθώς αναμένονται τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από τις 
τρέχουσες μελέτες φάσης 3. 

Σύμφωνα με τον κ. Δημόπουλο, μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 θα έχουν εξαχθεί σα-
φή συμπεράσματα για τα περισσότερα από τα 11 εμβόλια που βρίσκονται σήμερα υπό 
αξιολόγηση σε μεγάλες μελέτες φάσης 3. 

Θα ακολουθήσουν η αξιολόγηση των ευρημάτων από τις εγκριτικές Αρχές και η μα-
ζική παραγωγή για διάθεση στην αγορά. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν διαθέσιμα 
παραπάνω από ένα εμβόλια, κάτι που είναι απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών 
παγκοσμίως. 

Η διάθεση των εμβολίων θα γίνει σταδιακά εντός του 2021, ενώ προτεραιότητα θα 
δοθεί στις ομάδες του πληθυσμού με μεγαλύτερο κίνδυνο νόσησης και εμφάνισης 
σοβαρής συμπτωματολογίας.

ΕΜΒΟΛΙΟ

Αγώνας δρόμου

REGN-COV2 της Regeneron όσο και συνδυα-
σµούς µονοκλωνικών αντισωµάτων έναντι του 
SARS-CoV-2 άλλων εταιρειών». 

Για παράδειγµα, η Eli Lilly πριν από µερι-
κές ηµέρες κατέθεσε αίτηση στον Αµερικανικό 
Οργανισµό Τροφίµων και Φαρµάκων για επι-
ταχυνόµενη έγκριση σε επείγουσα βάση. Σύµ-
φωνα µε την ανακοίνωση της εταιρείας, ο συν-
δυασµός των µονοκλωνικών αντισωµάτων σε 
ασθενείς µε ήπια και µέτρια συµπτωµατολογία 
προφυλάσσει από τη σοβαρή νόσο COVID-19.

Ο ρόλος της βιταµίνης D
To θεραπευτικό κοκτέιλ που χορηγήθηκε στον 
Ντ. Τραµπ ενισχύθηκε µε τη βιταµίνη D, για την 
οποία οι τελευταίες επιστηµονικές µελέτες έχουν 
δείξει ότι µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην 
καλύτερη πρόγνωση των ασθενών µε COVID-19.

«Ολο και περισσότερα δεδοµένα που ανα-
δεικνύουν τον σηµαντικό ρόλο της βιταµίνης D 
στην άµυνα του οργανισµού έναντι των λοιµώ-
ξεων -και ειδικά έναντι της λοίµωξης COVID-19- 
συγκεντρώνονται στην επιστηµονική βιβλιο-
γραφία. Η βελτίωση, λοιπόν, των επιπέδων βι-
ταµίνης D τόσο στον γενικό πληθυσµό όσο και 
στους νοσηλευόµενους ασθενείς µε COVID-19 
παρουσιάζει δυνητικό όφελος ως προς τη µεί-
ωση της νοσηρότητας και της θνητότητας κα-
τά τη λοίµωξη COVID-19», επισηµαίνει ο πρύ-
τανης του ΕΚΠΑ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύµφωνα µε πρό-
σφατη µελέτη, οι ασθενείς µε επάρκεια βιταµί-
νης D εµφάνισαν µειωµένη θνητότητα, καθώς 
και µειωµένα επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεΐ-
νης (CRP) και αύξηση στο ποσοστό των λεµ-
φοκυττάρων στο αίµα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
µόνο το 9,7% των ασθενών ηλικίας άνω των 40 
ετών και µε επάρκεια βιταµίνης D κατέληξε µε 
λοίµωξη COVID-19.

Μέσα στις επόµενες εβδοµάδες θα 
αρχίσει να χορηγείται σε Ελληνες 
ασθενείς το ελπιδοφόρο µείγµα 
που έλαβε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρύτανης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
καθηγητής Θεραπευτικής Αιματολογίας-
Ογκολογίας, Θάνος ∆ημόπουλος
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Της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ

Τ
α πρώτα θετικά αποτελέσµατα της πολ-
λά υποσχόµενης θεραπείας αντισωµάτων 
κατά της COVID-19 που ερευνά η αµε-

ρικανική φαρµακευτική εταιρεία Regeneron 
Pharmaceuticals, συνιδρυτής και πρόεδρος της 
οποίας είναι ο Ελληνοαµερικανός Τζορτζ Γιαν-
κόπουλος, είχαν γίνει ευρέως γνωστά λίγες ηµέ-
ρες πριν διαγνωστεί µε κορωνοϊό ο Αµερικανός 
Πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ. Ηταν ακριβώς αυ-
τή η σηµαντική επιτυχία των δοκιµών του «πει-

ραµατικού» κοκτέιλ αντισωµάτων που έκανε 
τους γιατρούς του πλανητάρχη να ζητήσουν 
µια µεγάλη «παρηγορητική δόση», όπως λέει 
στη Realnews o κ. Γιανκόπουλος, για τη θερα-
πεία του υπ’ αριθµόν ένα ασθενούς στις ΗΠΑ. 
Εκτοτε, ο ίδιος και η εταιρεία βρέθηκαν στο 
επίκεντρο της δηµοσιότητας του διεθνούς Τύ-
που, καθώς η θεραπεία αντισωµάτων «γεννά» 
ελπίδες για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. 

«Ολες οι δοκιµές για τη θεραπεία REGN-COV2 
βρίσκονται σε εξέλιξη, σε διάφορα στάδια, συ-
µπεριλαµβανοµένων της τρίτης φάσης και του 
τελικού σταδίου των δοκιµών, και η επόµενη 
οµάδα, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
την ταχεία και ελπιδοφόρα επιβεβαίωση των 
αποτελεσµάτων, έχει ήδη εγγραφεί. Εργαζό-
µαστε σκληρά για να εγγράψουµε και άλλους 
συµµετέχοντες, ούτως ώστε να έχουµε ικανά 
αποτελέσµατα το συντοµότερο δυνατόν για 
όλες τις δοκιµές», αναφέρει φανερά ικανοποι-
ηµένος ο Τζ. Γιανκόπουλος, ενώ εκφράζει την 
ευγνωµοσύνη του για όλους τους εθελοντές και 

τους παρόχους υγειονοµικής περίθαλψης που συµµετέχουν και 
οι οποίοι αυξήθηκαν σε αριθµό µετά τη θεραπεία στην οποία 
υποβλήθηκε ο Αµερικανός Πρόεδρος. 

Ελπιδοφόρα νέα 
Οπως εξηγεί ο συνιδρυτής και ταυτόχρονα επικεφαλής επιστή-
µονας της αµερικανικής φαρµακευτικής εταιρείας, οι θεραπεί-
ες µε αντισώµατα, σε συνδυασµό µε τα εµβόλια, θα µπορού-
σαν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην καταπολέµηση της νό-
σου COVID-19. «Και οι δύο προσεγγίσεις είναι απαραίτητες 
για τον τερµατισµό της πανδηµίας. Ενα εγκεκριµένο εµβόλιο 
απαιτεί χρόνο µέχρι να δοθεί στους ασθενείς. Αντιθέτως, οι θε-
ραπείες αντισωµάτων που έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελ-
θόν παράγουν πιο γρήγορα ασφαλή δεδοµένα για τη χρήση 
τους στον άνθρωπο. Αυτό µας κάνει να πιστεύουµε ότι η θε-
ραπεία µας θα µπορούσε να εγκριθεί πιο γρήγορα από το εµ-
βόλιο», αναφέρει. 

Τα πρώτα αποτελέσµατα, όπως επισηµαίνει ο Ελληνοαµερι-
κανός επιστήµονας, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. «Τα επιστη-
µονικά δεδοµένα έδειξαν ότι το REGN-COV2, το νέο µας αντιι-
ικό κοκτέιλ αντισωµάτων, µείωσε το ιικό φορτίο και ανακούφι-
σε τα συµπτώµατα, ειδικά σε εκείνους τους ασθενείς που είχαν 
αναποτελεσµατική ανοσοαπόκριση ή και υψηλό ιικό φορτίο κα-
τά την έναρξη. Συνολικά, αυτά είναι πολύ καλά νέα και δείχνουν 
ότι τα αντισώµατα, είτε δηµιουργούνται φυσικά από ασθενείς, 
είτε παρέχονται ως φάρµακο, βοηθούν τους ασθενείς να ξεπε-
ράσουν την COVID-19, όπως άλλωστε ελπίζαµε και αναµέναµε 
εξαρχής», εξηγεί ο κ. Γιανκόπουλος, η εταιρεία του οποίου έχει 
ήδη υπογράψει συµβόλαιο µε την αµερικανική κυβέρνηση για 
την προµήθεια έως 300.000 δόσεων του κοκτέιλ. 

Η έγκριση
Ο Ελληνας επιστήµονας ευελπιστεί σύντοµα η θεραπεία να 
εγκριθεί µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος από την Υπηρεσία 
Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA) των ΗΠΑ και εκατοντάδες χι-
λιάδες ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε αυτήν, όπως ακριβώς 
και ο Πρόεδρος Τραµπ. Ηδη η θεραπεία αντισωµάτων REGN-
CΟV2 µελετάται σε ασθενείς µε σοβαρή COVID-19 που έχουν 
εισαχθεί σε νοσοκοµεία, καθώς και για την πρόληψη της λοίµω-

ξης σε ανθρώπους που συχνά εκτίθενται σε φο-
ρείς του κορωνοϊού. 

«Στο άµεσο µέλλον αναµένουµε να εγκριθεί 
η άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης. Μια πλήρης 
έγκριση θα απαιτήσει την κανονική ολοκλήρω-
ση των δοκιµών της τρίτης φάσης, οπότε απο-
µένουν ακόµη λίγοι µήνες. Αλλά είναι πιθανό, 
σε πολύ µικρότερο χρονικό διάστηµα, εάν οι 
ρυθµιστικές Αρχές συµφωνήσουν, να είναι δι-
αθέσιµο µε την άδεια χρήσης έκτακτης ανά-
γκης», σηµειώνει ο κ. Γιανκόπουλος. 

Αναφερόµενος στον Ντ. Τραµπ, τον πλέον 
γνωστό ασθενή που υπεβλήθη στην ερευνη-
τική θεραπεία αντισωµάτων, επισηµαίνει ότι 
η εταιρεία παρείχε δόση 8 γραµµαρίων, κατ’ 
εφαρµογή της διαδικασίας που είναι κοινώς 
γνωστή ως «παρηγορητική» και χρησιµοποι-

είται κατόπιν αιτήµατος γιατρών. 
«Είναι πολιτική της εταιρείας να µην αποκα-

λύπτει αν κάποιο άτοµο έχει ή δεν έχει υποβά-
λει αίτηµα για “παρηγορητική” χρήση χωρίς τη 
συγκατάθεσή του. Η τρέχουσα προτεραιότη-
τα της εταιρείας είναι η διατήρηση επαρκούς 
τροφοδοσίας REGN-COV2 για να διεξάγει αυ-
στηρές κλινικές δοκιµές που αξιολογούν πλή-
ρως την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότη-
τά του», σχολιάζει ο επικεφαλής της εταιρείας 
και συνεχίζει: «Ο Πρόεδρος έλαβε τη θεραπεία 
πολύ νωρίς και τα επίπεδα του ιού έπεσαν. Τα 
πήγε πολύ καλά. Νοµίζω ότι υπάρχει λόγος να 
σκεφτούµε ότι όλα αυτά έχουν σχέση µεταξύ 
τους, µε το γεγονός ότι έλαβε τη θεραπεία νω-
ρίς και τα πήγε καλά και µε το γεγονός ότι στις 
κλινικές δοκιµές µας κατά µέσο όρο οι περισ-
σότεροι ασθενείς µας τα πήγαν καλά. Αυτό µας 
κάνει να ελπίζουµε ότι το κοκτέιλ βοήθησε τον 
Πρόεδρο. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες 
µελέτες. Θέλουµε να είµαστε προσεκτικοί. ∆εν 
θέλουµε να έχουµε τα αντίθετ α αποτελέσµατα».

«Τα αντισώµατα 
βοηθούν

τους ασθενείς
να ξεπεράσουν 
την COVID-19»

Ο Ελληνοαµερικανός Τζορτζ Γιανκόπουλος, 
συνιδρυτής και πρόεδρος της αµερικανικής 

φαρµακευτικής εταιρείας Regeneron 
Pharmaceuticals, µιλά στη Realnews

για την ελπιδοφόρα πειραµατική θεραπεία
που έλαβε ο Ντόναλντ Τραµπ


