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για τον κορωνοϊό
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ακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε την Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου Radboud της Ολ-
λανδίας, διαπιστώθηκε ότι οι υπερήλικες µπο-
ρούν να έχουν σηµαντική ωφέλεια από αυτό 
το εµβόλιο.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Παθολο-
γίας-Λοιµώξεων Ευάγγελος Ι. Γιαµαρέλλος-
Μπουρµπούλης και συντονιστής της µελέτης 
στη ∆’ Παθολογική Κλινική στο Πανεπιστηµια-
κό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν» επισηµαίνει: 
«Η σηµαντικότερη παρατήρηση ήταν ότι το 
εµβόλιο BCG µπόρεσε να προστατεύσει από 
τις αναπνευστικές λοιµώξεις. ∆ιαπιστώθηκε ότι 
οι υπερήλικες που εµβολιάστηκαν µε το BCG 
είχαν κατά 75% λιγότερες λοιµώξεις του ανα-
πνευστικού από τους υπερήλικες που εµβολι-

µπτώµατα τόσο του κορωνοϊού όσο και της γρίπης σε µεγάλο βαθµό είναι κοι-
νά και δηµιουργούν προβλήµατα στη διάγνωση από τον θεράποντα γιατρό», 
εξηγεί ο κ. Γαργαλιάνος και τονίζει: «Λόγω της πανδηµίας έχει ακόµα µεγαλύ-
τερη σηµασία ο αντιγριπικός εµβολιασµός των ευπαθών οµάδων και των υγει-
ονοµικών. Βέβαια, το ιδανικό θα ήταν ο καθολικός αντιγριπικός εµβολιασµός, 
όπως γίνεται εδώ και πολλά χρόνια στις ΗΠΑ».

Ελπίδα 
Την ίδια ώρα ελπίδες για τη θωράκιση των ηλικιωµένων απέναντι στις ιώσεις 
του αναπνευστικού και τον SARS-CoV-2 δίνουν τα αποτελέσµατα των ερευνών 
για την προστατευτική δράση του αντιφυµατικού εµβολίου BCG.

Σύµφωνα µε τον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθηγητή Θάνο ∆ηµό-
πουλο, το BCG είναι ένα παλαιό εµβόλιο, το οποίο έχει αναπτυχθεί για να προ-
σφέρει προστασία από τη φυµατίωση και γίνεται συχνά σε παιδιά. Εχει παρατη-
ρηθεί ότι προκαλεί σηµαντική ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήµατος. 

Στο πλαίσιο συνεργασίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-
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Ε
νισχύεται η φαρέτρα της επιστήµης ενά-
ντια στην πανδηµία µε δύο εµβόλια που 
θα λειτουργήσουν ως ασπίδα προστα-

σίας για τα άτοµα της τρίτης ηλικίας. Σύµφω-
να µε πληροφορίες, πρόκειται να κυκλοφορή-
σει το επόµενο χρονικό διάστηµα ένα αντιγρι-
πικό εµβόλιο, το οποίο έχει παρασκευαστεί για 
να προστατεύει στοχευµένα τον ευάλωτο πλη-
θυσµό των ηλικιωµένων.

Τα υψηλά ποσοστά θνητότητας από τον κο-
ρωνοϊό ανάµεσα στα άτοµα της τρίτης ηλικί-
ας έχουν σηµάνει συναγερµό, ενόψει, µάλιστα, 

της επικείµενης επιδηµίας της γρίπης, που απο-
τελεί έναν ακόµα σηµαντικό παράγοντα κιν-
δύνου. Η επιστηµονική κοινότητα αποδύθη-
κε σε αγώνα δρόµου για να θωρακίσει την ευ-
αίσθητη αυτή ηλικιακή οµάδα απέναντι στον 
ιό της γρίπης, καθώς, εάν υπάρξει συννοση-
ρότητα µε τον κορωνοϊό, θα αυξήσει δραµα-
τικά τη θνητότητα.

Το πρόβληµα είναι ότι το υπάρχον αντιγρι-
πικό εµβόλιο έχει σχετικά χαµηλή αποτελεσµα-
τικότητα, που δεν ξεπερνά το 40%, στα άτο-
µα της τρίτης ηλικίας. Για τον λόγο αυτό παρα-
σκευάστηκε ένα πρωτοποριακό εµβόλιο που 
απευθύνεται ειδικά στους ηλικιωµένους, µε βά-
ση τις ιδιαιτερότητες του οργανισµού τους. Οι 
ελληνικές υγειονοµικές Αρχές παρακολουθούν 
το θέµα, προκειµένου να διασφαλίσουν ότι το 
εµβόλιο αυτό θα έρθει εγκαίρως και στην ελ-
ληνική αγορά.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοι-
µώξεων, Παναγιώτης Γαργαλιάνος, εξηγεί 
ότι «πρόκειται για ένα πολλά υποσχόµενο νέο 
αντιγριπικό εµβόλιο µε µεγαλύτερη ανοσοενι-
σχυτική συγκέντρωση, το οποίο απευθύνεται 
σε άτοµα µεγάλης ηλικίας, καθώς έχει παρα-
τηρηθεί ότι σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει µικρό-
τερο ποσοστό ανοσοποίησης µε το υπάρχον 
αντιγριπικό εµβόλιο». Ο κ. Γαργαλιάνος τονί-
ζει την ανάγκη να εµβολιαστεί όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερο µέρος των πολιτών. «Ο αντιγριπι-
κός εµβολιασµός φέτος είναι ιδιαίτερα σηµα-
ντικός λόγω του κορωνοϊού, καθώς είναι επικίν-
δυνο να συµπέσουν στον ίδιο άνθρωπο ταυ-
τόχρονα δύο τέτοιες ιώσεις. Εξάλλου, τα συ-
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