
11Realnewswww.real.grκυριακη 3 ιουΛιου 2022

65 ετών, σε περίπτωση που μολυνθούν, δεν θα 
πρέπει να εφησυχάζουν, αλλά να περιμένουν 
ότι θα υποτροπιάσουν. «Μπορούν άμεσα, με 
τη συμβουλή βεβαίως του γιατρού τους, να πά-
ρουν θεραπεία. Δεν πρέπει να περιμένουμε να 
επιδεινωθούν. Το σημαντικό είναι να πάρουν 
τη θεραπεία άμεσα πριν εμφανίσουν προβλή-
ματα. Γι’ αυτό και η αντιική θεραπεία δίνεται 
κατά προτίμηση τα πρώτα τρία, το αργότερο 
πέντε, 24ωρα», λέει η Αν. Κοτανίδου.

Παράλληλα, η αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας επιση-
μαίνει ότι οι υποπαραλλαγές Ομικρον 4 και 
Ομικρον 5, σε αντίθεση με τα αρχικά στελέχη 
της Ομικρον, δίνουν πλέον συμπτώματα όπως 
υψηλό πυρετό και προκαλούν κόπωση και κα-

μελέτες αυτές αφορούν την ανοσιακή απόκρι-
ση που προκαλούν στον άνθρωπο. Με τα ήδη 
υπάρχοντα εμβόλια, έχει διαπιστωθεί ότι απο-
φεύγεται η βαριά νόσηση και, ως εκ τούτου, 
δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη, αν τα νέα εμβόλια 
θα παρέχουν κάποιο επιπλέον πλεονέκτημα», 
εξηγεί ο Ευ. Μανωλόπουλος. 

Ο καθηγητής Φαρμακολογίας επισημαίνει ότι 
τα υπάρχοντα εμβόλια έχουν συμβάλει στην 
ήπια νοσηρότητα που παρατηρείται σε αυτό το 
νέο κύμα της πανδημίας. «Θεωρώ ότι και τον 
Σεπτέμβριο, αν βγει σύσταση για εμβολιασμό 
ενόψει του χειμώνα, θα κάνουμε τα ίδια εμβό-
λια. Μπορεί να υπάρχουν βελτιωμένες εκδό-
σεις τους, αλλά αυτές δεν αναμένεται να προ-
σθέσουν και πολλά πράγματα. Το γεγονός ότι 
προέκυψε η Ομικρον δεν σημαίνει ότι τα υπάρ-
χοντα εμβόλια έχασαν την αποτελεσματικότη-
τά τους. Εξακολουθούμε να μολυνόμαστε, αλ-
λά έχουμε ικανή προστασία και δεν καταλήγου-
με στο νοσοκομείο. Κάνοντας μια επόμενη δό-
ση, ενισχύουμε την ανοσία μας», αναφέρει ο 
Ευ. Μανωλόπουλος.

Ερωτήματα
Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν διαρκώς ότι στό-
χος των εμβολίων είναι η πλήρης αποτροπή της 
λοίμωξης και η μείωση της πιθανότητας σοβα-
ρής νόσησης, αλλά και της διασποράς της νό-
σου στην κοινότητα. Σύμφωνα με τους ίδιους, 
όμως, ο σημαντικότερος από όλους τους στό-
χους παραμένει η μείωση της πιθανότητας βα-
ριάς νόσησης. Μέχρι και την εμφάνιση της Δέλ-

τα, τα εμβόλια ήταν σχε-
τικά αποτελεσματικά και 
στους τρεις παραπάνω 
στόχους. Ομως, με τη 
συμπεριφορά των νέ-
ων υποπαραλλαγών, 
τα δεδομένα άλλαξαν 
και δεν ανταποκρίνο-
νται πλέον σε απόλυτο 
βαθμό στην αποτρο-
πή της λοίμωξης αλλά 
και στη μείωση της δι-
ασποράς. Ωστόσο, εξα-
κολουθούν να είναι πο-

λύ αποτελεσματικά στη μείωση της πιθανότη-
τας βαριάς νόσησης και αυτό αποκαλύπτεται 
και σήμερα από το γεγονός ότι η ραγδαία αύ-
ξηση των κρουσμάτων στη χώρα μας δεν συ-
νεπάγεται αύξηση των νοσηλειών στις ΜΕΘ. 

Η αναμνηστική δόση, για τους άνω των 60 
ετών και τις ευπαθείς ομάδες, προτείνεται από 
επιτροπές εμβολιασμών σε πολλές χώρες με ηλι-
κιακές διαφοροποιήσεις. Ο Ευρωπαϊκός Οργα-
νισμός Φαρμάκων και το ECDC επισημαίνουν 
ότι δεν έχουμε ακόμη ξεκάθαρα στοιχεία για 
την αποτελεσματικότητα, ώστε να προταθεί μια 
αναμνηστική δόση στους κάτω των 60 ετών. 

Οσον αφορά τα επικαιροποιημένα εμβόλια, 
όπως αναφέρουν επιστήμονες διεθνώς, έχουν 
σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν στελέχη της 
Ομικρον που πλέον δεν επικρατούν. Το δίλημ-
μα, επομένως, είναι αν θα πρέπει να αρχίσουν 
να χορηγούνται στον γενικό πληθυσμό από το 
φθινόπωρο και έπειτα ή αν θα πρέπει να συνε-
χίσουμε με τα υπάρχοντα εμβόλια.

Ενα ερώτημα που παραμένει ακόμη αναπά-
ντητο είναι τι γίνεται με την ανοσία. Οι επιστή-
μονες δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει πόσοι από 
τους νοσήσαντες έχουν αναπτύξει κυτταρική 
ανοσία και για ποιο χρονικό διάστημα. Επίσης, 
ακόμη και αν ανανεώνουμε τα εμβόλια σε τα-
κτά χρονικά διαστήματα, κατά πάσα πιθανότη-
τα θα είμαστε ένα βήμα πίσω από την εξέλιξη 
του ιού, όπως είμαστε και τώρα. Επομένως, οι 
ειδικοί τονίζουν ότι η προσπάθεια των φαρμα-
κευτικών εταιρειών αλλά και των παγκόσμιων 
ρυθμιστικών Αρχών θα έπρεπε να επικεντρω-
θεί στην κατεύθυνση της παραγωγής πιο ολο-
κληρωμένων εμβολίων.

ταβολή που διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φτάνο-
ντας ακόμη και τον μήνα. «Δεν αναφέρομαι στο γνωστό 
long COVID, καθώς σε αυτή την περίπτωση τα συμπτώμα-
τα ξεπερνούν τους έξι μήνες. Ακόμη δεν διαθέτουμε στοι-
χεία που μπορεί να επικαλεστούμε κάτι τέτοιο γι’ αυτές τις 
μολύνσεις», καταλήγει. 

Εμβόλια
Οι ειδικοί συνιστούν, σε κάθε περίπτωση, και με βάση τις 
αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ειδικά τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και όσοι ανήκουν στις ευάλω-
τες ομάδες να προχωρούν στον εμβολιασμό τους με την 
τέταρτη δόση του εμβολίου ή αλλιώς με τη δεύτερη ανα-
μνηστική δόση. 

Ο Ευάγγελος Μανωλόπουλος, καθηγητής Φαρμακολο-
γίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τονίζει μέσω 
της Realnews ότι είναι λάθος η αναβολή του εμβολιασμού. 
«Πολλοί λένε να αναβάλουν την τέταρτη δόση μέχρι τον 
Σεπτέμβριο, οπότε και αναμένονται οι βελτιωμένες εκδό-
σεις των δύο MRNA εμβολίων της Moderna και της Pfizer. 
Αυτό είναι λάθος. Πρώτον, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη 
ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα ήδη υπάρ-
χοντα MRNA εμβόλια και, δεύτερον, γιατί ο κίνδυνος είναι 
τώρα και δεν γνωρίζουμε τι επιφυλάσσει το μέλλον», λέει 
χαρακτηριστικά. 

Οπως τονίζει, οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν σχεδι-
άσει τα νέα εμβόλια λαμβάνοντας υπόψη τις μεταλλάξεις 
Δέλτα και Ομικρον και τα δοκιμάζουν ήδη σε κλινικές μελέ-
τες περιορισμένου αριθμού ατόμων, Η Moderna ανακοί-
νωσε πρόσφατα μελέτη με τη συμμετοχή 800 ατόμων. «Οι 
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ΤΕσΤ 
Οι επιστήμονες θεωρούν ότι και τις 
προηγούμενες ημέρες οι πραγματικές 
λοιμώξεις ήταν πολύ περισσότερες 
από αυτές που καταγράφηκαν, καθώς 
έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί, μετά 
από ένα θετικό self test, δεν σπεύδουν 
να κάνουν και rapid test, ώστε να 
δηλωθούν επισήμως ως κρούσματα


