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σκευάσματα διαφέρουν από τα εμβόλια που παρα-
σκευάζονται με την τεχνολογία mRNA, καθώς βασί-
ζονται στην πρωτεΐνη S, που παράγεται μετά τον εμ-
βολιασμό. Επίσης, βασικό πλεονέκτημα των πρωτε-
ϊνικών εμβολίων σε σχέση με τα εμβόλια mRNA εί-
ναι ο τρόπος μεταφοράς και αποθήκευσης. Τα πρω-
τεϊνικά εμβόλια μπορούν να αποθηκευτούν και να 
διανεμηθούν σε θερμοκρασίες πάνω από την κα-
τάψυξη (1,7°C έως 7,5°C), ενώ τα εμβόλια mRNA 
απαιτούν συνθήκες κατάψυξης για την αποθήκευση 
έως και -80°C και μόνο λίγες ημέρες διατηρούνται 
σε συνθήκες ψύξης», τονίζει ο πρύτανης του ΕΚΠΑ.

Ο κ. Δημόπουλος προσθέτει ότι το εμβόλιο 
Novavax είναι ασφαλές για τον ανθρώπινο οργα-
νισμό. «Ο ήπιος έως μέτριος πόνος και η ευαισθη-

σία στο σημείο της ένεσης 
ήταν τα πιο κοινά εντοπι-
σμένα συμπτώματα. Η κό-
πωση, ο πονοκέφαλος και ο 
μυϊκός πόνος που κράτησε 
λιγότερο από δύο ημέρες 
ήταν τα πιο συνηθισμένα 
συστηματικά συμπτώματα 
που εμφάνισαν οι εμβολια-
σθέντες», δηλώνει ο Θ. Δη-
μόπουλος, τονίζοντας, πα-
ράλληλα, την υψηλή απο-
τελεσματικότητα των νέων 
σκευασμάτων. «Η κλινική 
μελέτη, στην οποία συμμε-

τείχαν 29.960 ενήλικοι εθελοντές άνω των 18 ετών, 
έδειξε ότι το ερευνητικό εμβόλιο NVX-CoV2373 εί-
χε 90,4% αποτελεσματικότητα ως προς την πρόλη-
ψη της συμπτωματικής νόσου COVID-19. Ακόμα 
πιο σημαντικό είναι ότι το νέο εμβόλιο έδειξε 100% 
προστασία από COVID-19 μέτριας και σοβαρής βα-
ρύτητας. Σε άτομα με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης 
επιπλοκών από την COVID-19 (άτομα 65 ετών και 
άνω, άτομα κάτω των 65 ετών με ορισμένες συννο-
σηρότητες ή με πιθανή τακτική έκθεση στον SARS-
CoV-2), το εμβόλιο έδειξε 91% αποτελεσματικότη-
τα ως προς την πρόληψη της συμπτωματικής νόσου 
COVID-19», λέει ο καθηγητής. 

Ο κ. Δημόπουλος διευκρινίζει ότι, κατά την περί-
οδο πραγματοποίησης της μελέτης, τα κυρίαρχα 
στελέχη ήταν οι παραλλαγές Αλφα, Βήτα και Δέλτα. 
«Τα δεδομένα για την ακριβή αποτελεσματικότητα 
έναντι της Ομικρον συλλέγονται τώρα, ενώ παράλ-
ληλα βρίσκονται σε εξέλιξη κλινικές μελέτες για να 
συλλεχθούν δεδομένα ασφάλειας και ανοσογονικό-
τητας για άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών», εξηγεί.

Αντισώματα
Μέσα στις επόμενες εβδομάδες πρόκειται να ολο-
κληρωθεί η διαδικασία έγκρισης από τις ευρωπαϊ-
κές ρυθμιστικές Αρχές του εμβολίου των εταιρειών 
Sanofi Pasteur και Glaxo. Οπως εξηγεί ο πρύτανης 
του ΕΚΠΑ, το συγκεκριμένο σκεύασμα είναι εμβό-
λιο-υπομονάδα που περιέχει την ανασυνδυασμένη 
πρωτεΐνη S του SARS-CoV-2 μαζί με ένα ειδικό ανο-
σοενισχυτικό. Το εμβόλιο έχει δείξει ότι αυξάνει τα 

επίπεδα εξουδετερωτικών αντισωμάτων 18 έως 
30 φορές όταν χορηγείται ως αναμνηστική 
δόση σε άτομα που έχουν λάβει προηγου-
μένως άλλον τύπο εμβολίου. 

«Τα δεδομένα από τις κλινικές δοκιμές δεί-
χνουν ότι δύο δόσεις του εμβολίου Sanofi-
GSK έχουν 100% αποτελεσματικότητα ένα-

ντι της σοβαρής νόσου COVID-19 και των 
νοσηλειών, καθώς και 58% αποτελεσματικό-

τητα έναντι της συμπτωματικής 
νόσου COVID-19. Το προ-
φίλ ασφαλείας του εμβολί-
ου είναι αντίστοιχο με τα 
υπόλοιπα διαθέσιμα εμ-
βόλια», προσθέτει ο κ. 
Δημόπουλος.

 ΕνισχύΕται το οπλοστάσιο της επιστήμης ενάντια 
στον SARS-CoV-2 με δύο νέα πρωτεϊνικά εμβόλια, η 
διάθεση των οποίων ξεκινά και στη χώρα μας. Μέ-
σα στην ερχόμενη εβδομάδα, η Ελλάδα παραλαμ-
βάνει τις πρώτες δόσεις του εμβολίου της Novavax, 
το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον βασικό εμβολι-
ασμό όσων δεν έχουν κάνει καμία δόση. Συνολικά, 
μέχρι τα τέλη Μαρτίου, η χώρα μας θα παραλάβει 
470.000 δόσεις του σκευάσματος.

Παράλληλα, μέσα στον Απρίλιο, αναμένεται και 
το πρωτεϊνικό εμβόλιο των εταιρειών Sanofi Pasteur 
και Glaxo, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 
εκτός από τον βασικό εμβολιασμό, και για αναμνη-
στική δόση. Τα δύο νέα εμβόλια δεν χρησιμοποι-
ούν τη τεχνολογία του mRNA, στην οποία βασίζο-
νται τα άλλα εμβόλια που κυκλοφορούν στη χώρα 
μας. Περιέχουν την πρωτεΐνη του ιού και ο τρόπος 
παραγωγής τους είναι ανάλογος των κλασικών εμ-
βολίων που αφορούν ασθένειες όπως π.χ. η γρίπη.

Ειδικότερα, το εμβόλιο της εταιρείας Novavax έχει 
λάβει έγκριση για άτομα άνω των 18 ετών τον πε-
ρασμένο Νοέμβριο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΜΑ). Κυκλοφορεί ήδη στην Ινδονη-
σία, στις Φιλιππίνες, στην Ινδία, στη Νότια Κορέα, 
στην Αυστραλία, στη Βρετανία και στον Καναδά. Ο 
Θάνος Δημόπουλος, καθηγητής Θεραπευτικής-Αι-
ματολογίας-Ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή, πρύ-
τανης ΕΚΠΑ, επισημαίνει ότι το σκεύασμα 
της Novavax (NVX-CoV2373) είναι ένα 
εμβόλιο υπομονάδας που κατασκευά-
ζεται από μια σταθεροποιημένη μορ-
φή της πρωτεϊνικής ακίδας S του SARS-
CoV-2, με τη χρήση τεχνολογίας νανο-
σωματιδίων. Τα συγκεκριμένα πρωτε-
ϊνικά αντιγόνα που εμπεριέχονται στο 
εμβόλιο δεν μπορούν να αναπαραχθούν 
ή να προκαλέσουν COVID-19. Το εμβό-
λιο περιέχει, επίσης, ένα ανοσο-
ενισχυτικό, ώστε να αυ-
ξάνει την ανταπόκρι-
ση του ανοσοποιη-
τικού συστήματος. 

«Τα πρωτεινικά 
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Το υπουργείο υγείας, μετά και 
τα αντιικά χάπια της Pfizer, είναι σε 
ανοιχτή γραμμή και για την προμήθεια 
δύο νέων μονοκλωνικών φαρμάκων

Μεςα στην ερχόμενη εβδομάδα, η Ελλάδα 
παραλαμβάνει τις πρώτες δόσεις του εμβολίου της 
Novavax, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον βασικό 
εμβολιασμό όσων δεν έχουν κάνει καμία δόση
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Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΟΥ

ο πρύτανης του εΚπα, 
Θ. Δημόπουλος, μιλά στην 

«R» για τα νέα «όπλα» 
κατά του κορωνοϊού, 

τα πρωτεϊνικά εμβόλια 
της Novavax και των Sanofi- 

Glaxo, που έρχονται 
στη χώρα μας τις 

επόμενες εβδομάδες

«Είναι 100% 
αποτελεσματικά
κατά της σοβαρής 
νόσησης»

ρωνοϊό. Να σημειωθεί ότι οι μελέτες και για τα 
δύο νέα μονοκλωνικά δείχνουν ότι καλύπτουν 
τη μετάλλαξη Ομικρον, ενώ είναι αποτελεσμα-
τικά και ως προς την πρόληψη νοσηλείας. Είναι 
σαφές ότι το υπουργείο Υγείας λαμβάνει όλα 
εκείνα τα μέτρα που μπορεί να προστατεύσουν 
και τους ανεμβολίαστους πολίτες, ενώ την ίδια 
ώρα έχει στραμμένο το βλέμμα και στο φθινό-
πωρο, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα ενδεχόμε-
νο της εμφάνισης μιας νέα μετάλλαξης. Στο με-
ταξύ, όμως, επιδιώκει να αυξηθούν και άλλο οι 
εμβολιασμοί, αφού είναι το πιο αποτελεσματι-
κό όπλο απέναντι στον κορωνοϊό.

Μάλιστα, το τελευταίο δεκαήμερο αυξήθηκαν 
οι εμβολιασμοί στους πολίτες ηλικίας 60 ετών 
και άνω, όπως και στους δικαιούχους της τρί-
της δόσης που έχει λήξει η ισχύς των πιστοποι-
ητικών τους, καθώς είχε περάσει το διάστημα 
των επτά μηνών από τη δεύτερη δόση.

πρόληψη
Οι μελέτες και 
για τα δύο νέα 
μονοκλωνικά 
δείχνουν ότι 
καλύπτουν 
τη μετάλλαξη 
Ομικρον, ενώ είναι 
αποτελεσματικά 
και ως προς την 
πρόληψη νοσηλείας


