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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

Εξι καθηγητές που βρίσκονται
στην πρώτη γραµµή της µάχης 
για το φάρµακο κατά του κορωνοϊού 
µιλούν στην «R». Ετοιµο σε 20 ηµέρες 
το πρώτο διαγνωστικό τεστ. Τι λένε για 
τις πειραµατικές θεραπείες σε ασθενείς 
και για τη χαρτογράφηση του DNA του ιού
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Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΟΥ

Ελπίδες
από τους 
Ελληνες
ερευνητές!

O επίκουρος καθηγητής του 
Εργαστηρίου Υγιεινής Επιδη-
μιολογίας και Ιατρικής Στατι-
στικής της Ιατρικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συμ-
βουλίου Ερευνας, Τεχνολογί-
ας και Καινοτομίας, καθηγη-
τής Μανώλης ∆ερμιτζάκης

Ο καθηγητής Καρδιολογίας,
Χριστόδουλος Στεφανάδης

Ο διευθυντής του Εργαστη-
ρίου Ιστολογίας - Εμβρυολο-
γίας της Ιατρικής Σχολής του 
EKΠΑ, καθηγητής Βασίλης 
Γοργούλης

Ο καθηγητής Παθολογίας
- Λοιμώξεων του ΕΚΠΑ,
Ευάγγελος Γιαμαρέλλος

Σ
τα ερευνητικά κέντρα όπου δίνεται η µά-
χη ενάντια στην επιδηµία, η ιστορία της 
επιστήµης γράφεται και από ελληνικά χέ-

ρια. Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην έρευνα για τη 
διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκωδικοποί-
ηση της συµπεριφοράς του ιού που απειλεί την 
ανθρωπότητα. Στα πρωτοποριακά αυτά ερευ-
νητικά προγράµµατα συµµετέχουν επιστήµο-
νες από όλη την Ελλάδα, που ενώνουν τις δυ-
νάµεις τους ενάντια στον εχθρό. 

Μια µεγάλη οµάδα επιστηµόνων εργάζεται 
πυρετωδώς για να αναπτύξει διαγνωστικά τεστ 
για τον SARS-CoV-2, που θα επιτρέψουν στη χώ-
ρα µας να είναι αυτόνοµη στον σηµαντικό αυ-
τόν τοµέα. Η παγκόσµια έλλειψη αντιδραστη-
ρίων και οι ανησυχητικές πληροφορίες ότι άλ-
λες χώρες έχουν ήδη δεσµεύσει τα διαγνωστι-
κά τεστ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν από 
τις εταιρίες σήµαναν συναγερµό στην ελληνι-
κή επιστηµονική κοινότητα.

Η Ιατρική Σχολή Αθηνών, το Ιατροβιολογι-
κό Ιδρυµα της Ακαδηµίας Αθηνών και το Εθνι-
κό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυ-
ξης της Θεσσαλονίκης, µε την αρωγή του προ-
έδρου του Εθνικού Συµβουλίου Ερευνας, Τε-
χνολογίας και Καινοτοµίας καθηγητή, Μανώ-
λη ∆ερµιτζάκη, ένωσαν τις δυνάµεις τους µε 
στόχο να αναπτύξουν εγχώρια διαγνωστικά 
τεστ για τον κορωνοϊό που θα διατίθενται σε 
όσες ποσότητες χρειάζεται η χώρα και σε πο-
λύ καλύτερη τιµή.

«Γίνεται µια µεγάλη προσπάθεια, στην οποία 
συµµετέχουν ερευνητικοί και ακαδηµαϊκοί φο-
ρείς, να αναπτυχθούν in house διαγνωστικές µέ-
θοδοι. Τα διαγνωστικά τεστ αποτελούν ένα µε-
γάλο όπλο ενάντια στον ιό, καθώς για να αντι-
µετωπίσεις τον εχθρό πρέπει να τον βλέπεις. 
Ειδικά στο στάδιο που θα ξεκινήσει η επανα-
φορά στις δραστηριότητες, η χώρα θα πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να κάνει τεστ σε µεγά-
λη κλίµακα, χωρίς να εξαρτάται από τις εταιρεί-
ες που τα διαθέτουν», εξηγεί ο καθηγητής Βα-
σίλης Γοργούλης, διευθυντής στο Εργαστήριο 
Ιστολογίας - Εµβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής 
του EKΠΑ, που συµµετέχει στη µελέτη. 

«Μέσα στις επόµενες 20 ηµέρες», εξηγεί ο 
καθηγητής, «ευελπιστούµε ότι θα είναι έτοιµο 
το µοριακό τεστ που προσπαθούµε να ανα-
πτύξουµε. Η επόµενη φάση, που θα ολοκλη-
ρωθεί σε δύο µήνες, είναι η ανάπτυξη ανοσο-
λογικών τεστ που εντοπίζουν αντιγόνα του ιού 
και έχουν το πλεονέκτηµα ότι δίνουν αποτέλε-
σµα µέσα σε µία ώρα». Στόχος της ερευνητι-
κής οµάδας είναι, σε συνεργασία µε τον ΕΟ∆Υ 
και το υπουργείο Υγείας, να δοθούν τα πρωτό-
κολλα στα εργαστήρια ανά την Ελλάδα, προ-
κειµένου να έχουν τη δυνατότητα να διενερ-
γήσουν τα τεστ σε ευρεία κλίµακα.

Ο ερευνητής δεν κρύβει την περηφάνια του 
όταν αναφέρεται στα συγχαρητήρια που έχει 
πάρει από συναδέλφους του στο εξωτερικό.

«Συνάδελφοι από ερευνητικά κέντρα του 
εξωτερικού έχουν εκπλαγεί µε τον τρόπο που 
λειτουργήσαµε και πρωτοστατήσαµε σε αυτό 
τον τοµέα. Ηταν ένα σπάνιο αντανακλαστικό, 
εθνικής οµοψυχίας. Κινηθήκαµε συλλογικά και 
ευελπιστώ ότι σύντοµα θα είµαστε αυτόνοµοι 
και δεν θα παρακαλάµε τις εταιρείες για αντι-
δραστήρια, όπως θα κάνουν οι άλλες χώρες», 
καταλήγει ο κ. Γοργούλης.

Τράπεζα πλάσµατος
από «νικητές»
Μια ακόµα ερευνητική οµάδα που συµµετείχε 
και στην ανάλυση του γονιδιώµατος του SARS-
CoV-2 προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τη συ-
µπεριφορά του ιού και να προβλέψει την αντί-
δραση του οργανισµού στις µεταλλάξεις του.

Ο επικεφαλής της ερευνητικής προσπάθειας, επίκουρος κα-
θηγητής, Γκίκας Μαγιορκίνης, από το Εργαστήριο Υγιεινής Επι-
δηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ, εξηγεί ότι τα ερευνητικά πρωτόκολλα που «τρέχουν», 
προσπαθούν, µεταξύ άλλων, να απαντήσουν στο κρίσιµο ερώ-
τηµα εάν όσοι νοσούν από τον κορωνοϊό αποκτούν µεγάλης δι-
άρκειας ανοσία. «Aπό τα µέχρι τώρα δεδοµένα, φαίνεται ότι ο 
ιός δεν µεταλλάσσεται γρήγορα ώστε να µην είναι επαρκής η 
ανοσολογική απάντηση του οργανισµού. Αυτό είναι πολύ εν-
θαρρυντικό, γιατί φαίνεται ότι µπορεί να επιτευχθεί ανοσία του 
πληθυσµού», επισηµαίνει ο καθηγητής και εξηγεί πώς µπορεί 
να αξιοποιηθεί η σηµαντική αυτή γνώση. 

«Το επόµενο στάδιο είναι να αξιοποιηθούν τα αντισώµατα 
που υπάρχουν στο αίµα ασθενών που ανάρρωσαν ως θερα-
πεία σε όσους έχουν εκδηλώσει βαριά νόσο. Ο στόχος µας, λοι-
πόν, είναι να πάρουµε αίµα από άτοµα που νόσησαν, να αξι-
ολογήσουµε την ποιότητα και την ποσότητα των αντισωµάτων 
και στη συνέχεια να τα αποθηκεύσουµε σε µια τράπεζα πλά-
σµατος για να αξιοποιηθούν σε ασθενείς στο δεύτερο επιδηµι-
κό κύµα του ιού». Ο κ. Μαγιορκίνης προσθέτει ότι για να µην 
υπάρξει δεύτερο επιδηµικό κύµα θα πρέπει να κατορθώσουµε 
να εκριζώσουµε τον ιό από τη χώρα και να ελέγξουµε την εισα-
γωγή του από άλλες χώρες. «Οι υψηλές θερµοκρασίες δεν ευ-
νοούν τη µετάδοσή του, ωστόσο ο ιός θα συνεχίσει να κυκλο-
φορεί και το καλοκαίρι αν δεν καταφέρουµε να τον εκριζώσου-
µε µε τα µέτρα που λάβαµε», καταλήγει ο καθηγητής. 

Πρωτοποριακές θεραπείες
Στην πρώτη γραµµή της µάχης που δίνει η επιστήµη για να ανα-
καλύψει τη θεραπεία του φονικού ιού βρίσκεται η χώρα µας. ∆ύο 
ελληνικά ερευνητικά πρωτόκολλα και ένα διεθνές έχουν ξεκινή-
σει αυτή την εβδοµάδα σε ασθενείς στα νοσοκοµεία αναφοράς.

Στη διεθνή µελέτη «Adaptive COVID-19 Treatment Trial», που 
διεξάγεται σε 75 κλινικές παγκοσµίως, συµµετέχουν και στη χώ-
ρα µας 40 ασθενείς σε τέσσερα νοσοκοµεία (Αττικόν, Ευαγγελι-
σµός, Σωτηρία, ΑΧΕΠΑ). Στη µελέτη θα αξιολογηθούν η ασφά-
λεια και η αποτελεσµατικότητα του πειραµατικού αντι-ιικού φαρ-
µάκου remdesivir που έχει χρησιµοποιηθεί στον Εµπολα, στον 
SARS και στον MERS.

H επικεφαλής της ερευνητικής οµάδας, Γιώτα Τουλούµη, κα-
θηγήτρια Βιοστατιστικής και Επιδηµιολογίας της Ιατρικής Σχο-
λής του ΕΚΠΑ, εξηγεί ότι µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα πρόκειται 
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H καθηγήτρια Βιοστατιστικής 
και Επιδημιολογίας της Ιατρι-
κής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γιώτα 
Τουλούμη
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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

για το πιο ελπιδοφόρο φάρµακο για τη θεραπεία του κορωνοϊ-
ού και το µόνο που θα έχει ειδική ένδειξη για τον συγκεκριµένο 
ιό. «Μέσα στους επόµενους δύο µήνες θα έχουµε απαντήσει 
στο ερώτηµα εάν το remdesivir µπορεί να καταστείλει την ανα-
παραγωγή του ιού και αν έχουµε µια πραγµατικά αποτελεσµα-
τική θεραπεία», εξηγεί η κ. Τουλούµη και προσθέτει ότι υπάρ-
χουν δεδοµένα για την ασφάλεια του φαρµάκου, καθώς έχει 
δοκιµαστεί σε άλλους ιούς. «Η επόµενη φάση, που θα ξεκινή-
σει σχετικά σύντοµα, είναι η χορήγηση του φαρµάκου προλη-
πτικά σε ασθενείς που διαπιστώνεται ότι έχουν κολλήσει τον ιό, 
για να αποτραπεί η εµφάνιση των σοβαρών επιπλοκών», κατα-
λήγει η καθηγήτρια.

Μοναδική πρόταση 
Μια αµιγώς ελληνική επιστηµονική πρόταση για την προστα-

σία του µυοκαρδίου των ασθενών µε κορωνοϊό αποτελεί η µε-
λέτη «GRECCO-19», που αφορά τη χρήση ενός γνωστού φαρ-
µάκου, της κολχικίνης, για την προστασία της καρδιαγγειακής 
λειτουργίας των ασθενών µε SARS-CoV-2. Σηµειώνεται ότι είναι 
η πρώτη φορά παγκοσµίως που δοκιµάζεται ένα καρδιοπρο-
στατευτικό φάρµακο για τον κορωνοϊό. 

Στη µελέτη, στην οποία κύριος ερευνητής είναι ο καθηγητής 
Σπύρος ∆ευτεραίος και επιβλέπων ο καθηγητής Χριστόδουλος 
Στεφανάδης, συµµετέχει µεγάλος αριθµός κορυφαίων καθηγη-
τών και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο καθη-
γητής καρδιολογίας Χρ. Στεφανάδης εξηγεί ότι η κολχικίνη είναι 
ένα παλαιό φάρµακο, δοκιµασµένο και αποτελεσµατικό σε πολ-
λές παθολογικές καταστάσεις, όπως η ουρική αρθρίτιδα, ο µεσο-
γειακός πυρετός, η περικαρδίτιδα κ.ά. «Η ευεργετική δράση της 
οφείλεται στις µοναδικές αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες που δια-
θέτει, ενώ οι παρενέργειές της είναι πολύ λίγες και όχι σοβαρές. 
Μετά από µακροχρόνια ερευνητική εµπειρία από την κολχικίνη 
υπήρξε η σκέψη να δοκιµαστεί για την προστασία του µυοκαρ-
δίου από προσβολή του νέου κορωνοϊού, αφού είναι γνωστό 
ότι ένας µεγάλος αριθµός πασχόντων καταλήγει από άµεση ή 
έµµεση προσβολή του µυοκαρδίου. Σχεδιάστηκε για τον σκοπό 
αυτό µια πολυκεντρική µελέτη, η “GRECCO-19”, µε τη συµµε-
τοχή µεγάλου αριθµού κέντρων αναφοράς από όλη τη χώρα, 
αλλά και από το εξωτερικό», εξηγεί ο καθηγητής.

Σύµφωνα µε τον κ. Στεφανάδη, το πρωτόκολλο της µελέτης, 
µετά από όλες τις απαιτούµενες εγκρίσεις, άρχισε να διενεργεί-
ται σε πολλά κέντρα αναφοράς και να χορηγείται κολχικίνη, επι-
πρόσθετα της λαµβανόµενης αγωγής, σε ασθενείς που πάσχουν 
από κορωνοϊό και έχουν ενδείξεις προσβολής του µυοκαρδίου 
ή ιστορικό καρδιακής νόσου. «Ηδη έχει χορηγηθεί σε 50 ασθε-
νείς. Ο στόχος είναι, σε χρονικό διάστηµα ενός µηνός, να έχει 
µελετηθεί η αποτελεσµατικότητα του φαρµάκου στην προστα-
σία του µυοκαρδίου», λέει ο κ. Στεφανάδης.

Προγνωστικός παράγοντας 
Μια ακόµα σηµαντική κλινική µελέτη, η «SAVE», που θα γίνει 
σε 100 Ελληνες ασθενείς, πραγµατοποιήθηκε από την Ελληνική 
Οµάδα Μελέτης της Σήψης, µε επικεφαλής τον καθηγητή Παθο-
λογίας - Λοιµώξεων του ΕΚΠΑ Ευάγγελο Γιαµαρέλλο. 

«Η ανάλυση από τα στοιχεία των πρώτων 57 ασθενών έδει-
ξε ότι ένας δείκτης του αίµατος, το suPAR, είναι ιδιαίτερα αυ-
ξηµένος από την πρώτη ηµέρα της εισαγωγής στο νοσοκοµείο 
σε όλους τους ασθενείς που, τελικά, θα χειροτερέψουν και θα 
χρειαστούν µηχανική υποστήριξη της αναπνοής τους. Η µέτρη-
ση του δείκτη σε κάθε ασθενή που εισάγεται για νοσηλεία είναι 
ο ενδεδειγµένος τρόπος αντιµετώπισης, καθώς, εφόσον αυτός 
βρεθεί αυξηµένος, θα γνωρίζουµε ότι ο ασθενής βαίνει προς 
επιδείνωση και θα πρέπει να λάβει, από την πρώτη στιγµή της 
εισαγωγής του, µαζί µε την τυπική αντι-ιική θεραπεία, συγκε-
κριµένη επιπλέον ανοσοτροποποιητική αγωγή (anakinra)», ανα-

φέρει ο κ. Γιαµαρέλλος. Σύµφωνα µε τον κα-
θηγητή, τα θετικά αποτελέσµατα της µελέτης 
«SAVE», στην οποία εντάσσονται τα παραπά-
νω, θα συµβάλουν αφενός στον περιορισµό ή 
και στην εξάλειψη του ποσοστού των ασθενών 
που θα χρειαστούν νοσηλεία σε ΜΕΘ, συνε-
πώς, του κινδύνου θανάτου από SARS-CoV-2, 
κα ι, αφετέρου, στην αποκλιµάκωση του φορτί-
ου που έχει προκληθεί σε όλο το σύστηµα Υγεί-
ας από τη νόσο. 

«Στεκόµαστε ψηλά»
Την άποψη ότι η χώρα µας απέδειξε διεθνώς 
την αξιοπιστία της -και εποµένως θα κεφαλο-
ποιήσει την επόµενη ηµέρα τα οφέλη της µάχης 
που έδωσε- εκφράζει ο Μ. ∆ερµιτζάκης, καθη-
γητής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανε-
πιστηµίου της Γενεύης, πρόεδρος του Εθνικού 
Συµβουλίου Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινο-
τοµίας. «Οι υποδοµές των ελληνικών ερευνη-
τικών κέντρων και εργαστηρίων δίνουν τη δυ-
νατότητα στους Ελληνες ερευνητές να παίξουν 
ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο σε θέµατα όπως η 
υποστήριξη εξετάσεων για τη διάγνωση και την 
πιστοποίηση της ανοσίας αλλά και στη µελέτη 
των ασθενών και της αλληλεπίδρασης µε τον 
ιό, ώστε να έχουµε γρήγορα ερευνητικά απο-
τελέσµατα µε κλινική σηµασία. Η χώρα µας, σε 
αυτή τη µεγάλη υγειονοµική κρίση, απέδειξε το 
υψηλό επιστηµονικό επίπεδο τόσο του ιατρικού 
προσωπικού στο σύστηµα Υγείας όσο και των 
ερευνητών που συµβάλλουν σηµαντικά στη δι-
εθνή παραγωγή επιστηµονικής γνώσης για το 
καινούργιο αυτό βιολογικό φαινόµενο. Αυτές 
είναι οι στιγµές που αντιλαµβανόµαστε τη ση-
µασία που έχει για τη χώρα η επένδυση στη δη-
µιουργία δυνατών ερευνητικών υποδοµών και 
στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού σε διά-
φορες θεµατικές ενότητες της επιστήµης. Η Ελ-
λάδα έδειξε ότι έχει τις δυνατότητες να διαχει-
ρίζεται σε υψηλότατο επίπεδο µεγάλες κρίσεις 
και να πρωτοπορεί επιστηµονικά. Απέδειξε την 
αξιοπιστία και τη δυναµική της στη διεθνή κοι-
νότητα και κέρδισε την εµπιστοσύνη της. Αυτό 
είναι κάτι που θα κεφαλοποιήσει την επόµενη 
ηµέρα σε οικονοµικό, πολιτικό και ερευνητικό 
επίπεδο. Η υγειονοµική αυτή κρίση µπορεί να 
είναι µια ευκαιρία για τη χώρα µας να επανα-
προσδιοριστεί στο διεθνές γίγνεσθαι», αναφέ-
ρει ο κ. ∆ερµιτζάκης.


