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Σ
ηµαντικές είναι οι επιστηµονικές εξελίξεις 
στη θεραπεία της λοίµωξης από τον SARS-
CoV-2. Η πρωτοποριακή θεραπεία χορή-

γησης πλάσµατος από ασθενείς που ανάρρω-
σαν έχει ξεκινήσει να εφαρµόζεται και στη χώρα 
µας, σε ασθενείς που δίνουν τη µάχη µε τον ιό.

Η χορήγηση πλάσµατος από αναρρώσαντες 
από την COVID-19 σε ασθενείς που νοσηλεύ-
ονται εξαιτίας της νόσου, φαίνεται ότι αποτε-
λεί µέχρι σήµερα την πιο σηµαντική θεραπευ-
τική επιλογή για την αντιµετώπιση της λοίµω-
ξης από τον ιό SARS-CoV-2.

220 δότες 
Στην ελπιδοφόρα µελέτη που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη στη χώρα µας συµµετέχουν έντεκα νοσο-
κοµεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της 
Πάτρας. O βασικός ερευνητής, καθηγητής Θά-
νος ∆ηµόπουλος, πρύτανης του ΕΚΠΑ, εξηγεί 
ότι έως σήµερα έχουν ελεγχθεί 220 πιθανοί δό-
τες που έχουν αναρρώσει από την COVID-19 
για την ύπαρξη αντισωµάτων έναντι του SARS-
CoV-2, ενώ 53 έχουν υποβληθεί σε πλασµα-
φαίρεση. Επιπλέον, 7 ασθενείς µε ενεργή νό-
σο COVID-19 έχουν λάβει πλάσµα από ασθε-
νείς που έχουν ιαθεί.

Σύµφωνα µε τον καθηγητή, η µελέτη θα δι-
αρκέσει 20 µήνες. Το πρωταρχικό στοιχείο που 
θα καθορίσει την επιτυχία αυτής της προσέγ-
γισης είναι η επιβίωση των ασθενών στις τρεις 
εβδοµάδες, στον ένα µήνα και στους δύο µή-
νες από την ένταξη στη µελέτη. 

Το πλάσµα θα συλλεχθεί µε πλασµαφαίρεση. 
Κάθε ασθενής λαµβάνει συνολικά τρεις µονάδες 
διαδοχικά, µε απόσταση δύο ηµερών µεταξύ 
τους. Εποµένως, η αναλογία είναι ένας δότης 
ανά έναν ασθενή. Ωστόσο, πολλαπλές συνεδρί-
ες αφαίρεσης ανά δότη είναι εφικτές και άρα 

σηµαντικά τη δυνατότητα εφαρµογής των τεστ 
αντισωµάτων για διάγνωση. Αντίθετα, τα ορο-
λογικά τεστ µπορούν να διαδραµατίσουν σο-
βαρό ρόλο στη µάχη κατά της COVID-19, προ-
σφέροντας τη δυνατότητα επιλογής των ατόµων 
εκείνων που ήρθαν σε επαφή µε τον ιό SARS-
CoV-2 και ανέπτυξαν ικανοποιητική ανοσολο-
γική απόκριση. Επιπρόσθετα, τα συγκεκριµένα 
τεστ µπορούν να βοηθήσουν στην ταυτοποί-
ηση ατόµων που θα µπορούσαν να προσφέ-
ρουν αίµα και συγκεκριµένα πλάσµα, το οποίο 
και θα µπορούσε να χορηγηθεί θεραπευτικά σε 
άτοµα βαρέως νοσούντα από την COVID-19, 
όπως συµβαίνει στο πρωτόκολλο που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη στη χώρα µας. 

Ωστόσο, όπως τονίζει ο καθηγητής, η σωστή 
χρήση αυτών των τεστ προϋποθέτει µια εις βά-
θος κατανόηση των χαρακτηριστικών απόδο-
σης (ευαισθησία, ειδικότητα, θετική και αρνη-
τική διαγνωστική αξία) και των περιορισµών 
τους. Πολλές µελέτες διεξάγονται τόσο σε δι-
εθνές επίπεδο όσο και στη χώρα µας για να 
απαντηθούν συγκεκριµένα ερωτήµατα που θα 
µας δώσουν πληροφορίες για τη σωστή χρή-
ση τους, όπως για το αν η παρουσία αντισω-
µάτων πιστοποιεί ένα επίπεδο ανοσίας ικανό 
να εξαλείψει ή και να ελαχιστοποιήσει τον κίν-
δυνο επαναµόλυνσης, καθώς και να µας πλη-
ροφορήσει πόσο χρονικό διάστηµα θα διαρ-
κέσει η ανοσία αυτή.

ένας δότης µπορεί να παρέχει πλάσµα για παραπάνω 
από έναν ασθενή. «Τα πρώτα αποτελέσµατα αναµένε-
ται να ανακοινωθούν το ερχόµενο φθινόπωρο. Ο στό-
χος είναι να ενταχθούν και να λάβουν πλάσµα τουλάχι-
στον 60 ασθενείς. Η χορήγηση πλάσµατος από αναρ-
ρώσαντες είναι µια ασφαλής διαδικασία, ενώ πιστεύω 
ότι θα βοηθήσει στην αντιµετώπιση της λοίµωξης κατά 
την οξεία φάση της», τονίζει ο καθηγητής και προσθέτει:

«Αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη µεγάλος αριθ-
µός προκλινικών µελετών που προσπαθούν να προσ-
διορίσουν συγκεκριµένους µοριακούς στόχους, ώστε 
µε στοχευµένες θεραπείες να ανασταλεί ο πολλαπλα-
σιασµός των ιικών σωµατιδίων. Με δεδοµένη την αξι-
οσηµείωτη διεθνή επιστηµονική προσπάθεια στον το-
µέα της ανάπτυξης ειδικών φαρµάκων έναντι του SARS-
CoV-2, θεωρώ ότι πρέπει να παραµείνουµε αισιόδοξοι. 
Σε αυτή την κατεύθυνση αναµένεται να συνεισφέρει 
ουσιαστικά η σύµπραξη για την επιτάχυνση θεραπευ-
τικών παρεµβάσεων και εµβολίων έναντι της λοίµωξης 
COVID-19 σε Αµερική και Ευρώπη».

Τεστ αντισωµάτων 
Ξεκινά σε ευρεία κλίµακα το διαγνωστικό τεστ που ανι-
χνεύει τα αντισώµατα στον οργανισµό και δείχνει ποιοι 
έχουν περάσει τη λοίµωξη και έχουν αναπτύξει ανοσία.  
Σε πρώτη φάση το υπουργείο Υγείας θα πραγµατοποι-
ήσει το τεστ σε επαγγελµατίες Υγείας, που αποτελούν 
την εµπροσθοφυλακή του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, 
καθώς και σε ευάλωτες και ευπαθείς οµάδες του πληθυ-
σµού. Eπίσης, το τεστ µπορούν να κάνουν εθελοντικά οι 
εργαζόµενοι σε δοµές Υγείας µέσω εργολαβικών συνερ-
γείων π.χ. συνεργεία καθαρισµού, υπηρεσίες security 
κ.λπ. Στη συνέχεια το τεστ θα γίνει δειγµατοληπτικά στον 
γενικό πληθυσµό για επιδηµιολογικούς λόγους.

Οπως εξηγεί ο κ. ∆ηµόπουλος, τα τεστ αυτά ανιχνεύ-
ουν την παρουσία αντισωµάτων στο αίµα όταν ο οργα-
νισµός αποκρίνεται σε µια συγκεκριµένη λοίµωξη, όπως 
στην περίπτωση της COVID-19. Εποµένως, ανιχνεύουν 
την απόκριση του ανοσοποιητικού συστήµατος στον ιό 
και όχι τον ίδιο τον ιό. 

Στα πρώιµα στάδια της λοίµωξης, όµως, τα αντισώ-
µατα µπορεί να µην ανιχνευθούν και αυτό περιορίζει 
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«ΤΑ ΠΡΩΤΑ αποτελέσματα 
αναμένεται να ανακοινωθούν 
το ερχόμενο φθινόπωρο. 
Ο στόχος είναι να ενταχθούν 
και να λάβουν πλάσμα 
τουλάχιστον 60 ασθενείς», 
δηλώνει στην «R» ο βασικός 
ερευνητής, πρύτανης του 
ΕΚΠΑ, καθηγητής Θάνος 
∆ημόπουλος


