
28

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 Realnews  www.real.gr ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

a.stathakou@realnews.gr
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Σ
υναγερµός έχει σηµάνει µετά την εκρη-
κτική αύξηση των κρουσµάτων κορω-
νοϊού τις τελευταίες εβδοµάδες. Το ρε-

κόρ των 372 επιβεβαιωµένων ασθενών µέσα 
σε ένα εικοσιτετράωρο προβληµατίζει ιδιαίτε-
ρα τους επιστήµονες, καθώς πρόκειται για τον 
µεγαλύτερο αριθµό ηµερήσιων κρουσµάτων 
από την αρχή της πανδηµίας στη χώρα µας. 
Παράλληλα, έχει αυξηθεί σηµαντικά ο αριθ-
µός των ασθενών που παρουσιάζουν σοβαρές 
επιπλοκές και καταλήγουν από την ασθένεια.

Το ενθαρρυντικό είναι ότι νέα διαγνωστικά 
όπλα για τον SARS-CoV-2 προστέθηκαν στη 
φαρέτρα της επιστήµης και θα είναι σύντοµα 
διαθέσιµα στη χώρα µας. Ειδικότερα, πήρε το 
πράσινο φως από την επιστηµονική επιτροπή 
του υπουργείου Υγείας ένα αξιόπιστο και γρή-
γορο τεστ για τον κορωνοϊό που µπορεί να γί-
νει ακόµα και στο σπίτι.

Το νέο τεστ εξέτασης αντιγόνων για τον SARS-
CοV-2, που κυκλοφορεί ήδη σε κάποιες χώρες 
του εξωτερικού και εγκρίθηκε από την αρµόδια 
επιτροπή του υπουργείου Υγείας, έχει το ση-
µαντικό πλεονέκτηµα ότι µπορεί να γίνει από 
τον κάθε πολίτη χωρίς να είναι απαραίτητο να 
το αξιολογήσει ειδικός. Οι λοιµωξιολόγοι εκτι-
µούν ότι θα είναι ένα σηµαντικό εργαλείο στα 
Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών των νο-
σοκοµείων για να διαπιστωθεί αν ο ασθενής 
έχει µολυνθεί από τη νόσο COVID-19 ή από 
κάποια άλλη λοίµωξη του αναπνευστικού µε 
παρόµοια συµπτώµατα. Για τον λόγο αυτό το 
υπουργείο Υγείας έχει προβεί σε αγορά δεκά-
δων χιλιάδων τέτοιων τεστ που θα διοχετευ-
θούν στα νοσοκοµεία το επόµενο χρονικό δι-
άστηµα, ενώ τους επόµενους µήνες αναµένε-
ται να διευρυνθεί περαιτέρω η χρήση τους.

 Η Κυριακή Κανελλακοπούλου, οµότιµη κα-
θηγήτρια Παθολογίας-Λοιµωξιολογίας στο ΕΚ-
ΠΑ, εξηγεί ότι το νέο τεστ αντιγόνων δεν απαι-
τεί εργαστηριακή υποδοµή και µπορεί να δώ-

Γρήγορο τεστ 
για διάγνωση

στο σπίτι!
Εγκρίθηκε από την αρµόδια επιτροπή του 

υπουργείου Υγείας και ξεκινά η ευρεία διάθεσή του. 
Ποια εµβόλια βρίσκονται στο στάδιο των κλινικών 

δοκιµών και µπορούν να αντικαταστήσουν 
το σκεύασµα της Οξφόρδης, εάν αυτό κριθεί 

µη ασφαλές για τον άνθρωπο

χρήση στους ανθρώπους - ένα στη Ρωσία και 
δύο στην Κίνα. Μάλιστα, όσον αφορά το ρω-
σικό εµβόλιο Sputnik-V, ξεκινούν κλινικές δο-
κιµές σε 40.000 εθελοντές στη Μέση Ανατο-
λή, στη Βραζιλία, στην Ινδία, στο Μεξικό και 
σε άλλες χώρες.

Ο πρύτανης ΕΚΠΑ, καθηγητής Αιµατολογί-
ας-Ογκολογίας Αθανάσιος ∆ηµόπουλος εξη-
γεί ότι σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανι-
σµό Υγείας αυτή τη στιγµή είναι σε διαδικα-
σία αξιολόγησης περισσότερα από 170 υπο-
ψήφια εµβόλια. Τα 138 βρίσκονται σε προκλι-
νικές δοκιµές, τα 24 αξιολογούνται ως προς την 
ασφάλειά τους στους ανθρώπους σε µικρές 
µελέτες φάσης 1, ενώ 14 βρίσκονται σε µελέ-
τες φάσης 2, µε περισσότερους εθελοντές και 
αξιολογούνται ως προς την αποτελεσµατικό-
τητα και την ασφάλεια. Επίσης 9 εµβόλια βρί-
σκονται υπό αξιολόγηση σε µεγάλες µελέτες 
φάσης 3, για τα οποία -εφόσον υπάρξουν εν-
θαρρυντικά µηνύµατα αποτελεσµατικότητας 
και ασφάλειας- πρόκειται να εγκριθούν από 
τις ρυθµιστικές Αρχές. 

Ωστόσο, όπως επισηµαίνει ο καθηγητής, για 
να ξεκινήσει η παραγωγή σε µεγάλη κλίµακα 
και η ευρεία διάθεση στην παγκόσµια αγο-
ρά ενός εµβολίου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
άδεια από τις εγκριτικές Αρχές που είναι ο Ορ-
γανισµός Φαρµάκων και Τροφίµων (FDA) στις 
ΗΠΑ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµά-
κων (ΕΜΑ) στην Ευρώπη. Προς το παρόν, κα-
νένα εµβόλιο δεν έχει λάβει έγκριση, ενώ η Ρω-
σία έδωσε επιταχυνόµενη έγκριση σε εµβόλιο 
µε βάση τα αποτελέσµατα µελετών φάσης 2. 

Σηµειώνεται ότι σχετικά µε την ανεύρεση 
εµβολίου απαιτούνται ορισµένες προϋποθέ-
σεις που καθιστούν δύσκολη την ακριβή πρό-
βλεψη για το πότε το εµβόλιο θα είναι διαθέ-
σιµο. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται: η δυνα-
τότητα του εµβολίου να παράγει αντισωµατι-
κή απάντηση για επαρκές χρονικό διάστηµα, η 
ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων ώστε 
να διασφαλιστούν η ασφάλεια και η αποτε-
λεσµατικότητα του εµβολίου και η δυνατότη-
τα µαζικής παραγωγής. Σχετικά µε το εµβόλιο 

σει γρήγορο αποτέλεσµα, γεγονός που το κά-
νει ιδιαίτερα πρακτικό. «Είναι τόσο απλό, που 
µπορεί να γίνει ακόµα και στο σπίτι από τον 
πολίτη, όπως γίνεται για παράδειγµα το τεστ 
εγκυµοσύνης», επισηµαίνει η καθηγήτρια, η 
οποία ωστόσο διευκρινίζει: «Η εταιρεία που το 
διαθέτει ισχυρίζεται ότι η αξιοπιστία του φτάνει 
το 95%, όµως αυτό µένει να το δούµε και στην 
πράξη, όταν θα ξεκινήσει η ευρεία χρήση του. 
Το σίγουρο είναι ότι το πλέον αξιόπιστο παρα-
µένει το µοριακό τεστ, το οποίο όµως απαιτεί 
εργαστηριακή υποδοµή και προϋποθέτει χρό-
νο και κόστος», τονίζει η κ. Κανελλακοπούλου.

Μία ακόµα σηµαντική εξέλιξη που θα ενι-
σχύσει το οπλοστάσιο της επιστηµονικής κοι-
νότητας είναι ένα νέο µοριακό τεστ το οποίο 
µπορεί να ανιχνεύσει τον SARS-CoV-2, τη γρί-
πη και τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, που 
αποτελεί την πιο συχνή αιτία του κρυολογή-

µατος. Η δυνατότητα να διευκρινιστεί µε ένα 
µόνο τεστ ποιος από τους τρεις ιούς έχει προ-
σβάλει τον ασθενή έχει ιδιαίτερη σηµασία, ει-
δικά κατά τη διάρκεια του χειµώνα που ανα-
µένεται να έχουν έξαρση και οι τρεις αυτοί ιοί, 
οι οποίοι έχουν παρόµοια συµπτωµατολογία.

Παγκόσµια ανησυχία  
Οι ενθαρρυντικές επιστηµονικές εξελίξεις στο 
πεδίο της διάγνωσης, όµως, δεν συµβαδίζουν 
µε τα νεότερα δεδοµένα για το εµβόλιο της Οξ-
φόρδης που προκάλεσε σοβαρή παρενέργεια 
σε ασθενή, µε αποτέλεσµα να διακοπούν προ-
σωρινά οι έρευνες. Το ενθαρρυντικό είναι ότι 
άλλα 9 εµβόλια βρίσκονται σε κλινικές δοκι-
µές φάσης 3 και είναι πιθανόν να προκύψουν 
από εκεί τα αποτελέσµατα που αναµένει όλος ο 
πλανήτης. Προς το παρόν, τρία εµβόλια έχουν 
λάβει πρώιµη ή και περιορισµένη έγκριση για 
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σµιος Οργανισµός Υγείας προάγει όλες τις προσπάθειες για την 
ανάπτυξη εµβολίου έναντι του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2, ενώ 
τηρούνται όλα τα προκαθορισµένα πρωτόκολλα ασφαλείας. ∆ε-
δοµένης της παγκόσµιας κατάστασης της πανδηµίας, η ανάπτυ-
ξη εµβολίου αποτελεί παγκόσµια προτεραιότητα. Η “πίεση” που 
υπάρχει πρέπει να µεταφραστεί σε υψηλή συµµετοχή στις κλινι-
κές µελέτες που αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα υποψήφι-
ων εµβολίων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αποτελεί απόλυτη 
προτεραιότητα και η ταχεία ανάπτυξη των εµβολίων δεν σηµαί-
νει ότι η ασφάλεια θα έρθει σε δεύτερη µοίρα. Μάλιστα, η από-
φαση για προσωρινή διακοπή της ένταξης νέων ασθενών στη µε-
λέτη επιβεβαιώνει αυτή την αρχή».

της Οξφόρδης, που αναµενόταν να κυκλοφο-
ρήσει στην Ευρώπη τον Νοέµβριο, ο κ. ∆ηµό-
πουλος εξηγεί ότι «η απόφαση για την προ-
σωρινή παύση της παγκόσµιας µελέτης φά-
σης 3, που αξιολογεί την αποτελεσµατικότη-
τα και την ασφάλειά του, λήφθηκε προκειµέ-
νου ανεξάρτητη επιτροπή να αξιολογήσει δε-
δοµένα που σχετίζονται µε την ασφάλειά του 
και κυρίως µε την περίπτωση ενός εθελοντή 

που πιθανώς εµφάνισε εγκάρσια µυελίτιδα. 
Αυτή η σπάνια νοσολογική οντότητα εµφανί-
ζεται στο πλαίσιο ιογενών λοιµώξεων και θα 
διερευνηθεί το ενδεχόµενο συσχέτισης µε το 
νέο εµβόλιο. Οι υπόλοιπες παρενέργειες που 
έχουν διαπιστωθεί µέχρι τώρα στο εµβόλιο της 
Οξφόρδης αφορούν κυρίως τοπικές δερµατι-
κές αντιδράσεις στο σηµείο της έγχυσης, κα-
θώς και συστηµατικές εκδηλώσεις όπως πυρε-
τός και καταβολή τις πρώτες ηµέρες µετά τον 
εµβολιασµό. Πρόκειται δηλαδή για παρενέρ-
γειες που παρατηρούνται και µε πολλά άλλα 
εµβόλια που κυκλοφορούν στην αγορά». Επί-
σης, ο κ. ∆ηµόπουλος προσθέτει: «Ο Παγκό-
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Στα «όπλα» των γιατρών 
προστίθεται ένα νέο µοριακό 
τεστ που ανιχνεύει τον SARS-
CoV-2, τη γρίπη και τον 
αναπνευστικό συγκυτιακό ιό

Κλινικές δοκιμές σε 
40.000 εθελοντές 
ξεκινούν οι ειδικοί για το 
ρωσικό εμβόλιο Sputnik-V


