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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

Η πρώτη επιδηµιολογική έρευνα 
που έγινε στη Βρετανία έδειξε 
ότι η µετάλλαξη «∆έλτα» µπορεί να 
αποδειχθεί ολέθρια για 1 στους 1.000 
µερικώς εµβολιασµένους ή  
ανεµβολίαστους που θα νοσήσουν

ΠΗΓΗ: ∆ηµόσιος Οργανισµός Υγείας της Αγγλίας (Public Health England)
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Προστασία από µόλυνση µετά 
την πρώτη εµβολιαστική δόση

35%
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Προστασία από µόλυνση
µετά τη δεύτερη δόση

79%

78%

Προστασία από εισαγωγή 
σε νοσοκοµείο µετά την πρώτη δόση

80%

93%

Προστασία από εισαγωγή
σε νοσοκοµείο µετά τη δεύτερη δόση

96%
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ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ,
ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ «∆ΕΛΤΑ»
(ινδική µετάλλαξη)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ «ΑΛΦΑ»
(βρετανική µετάλλαξη) 

1,9% 0,1%

Η µεγαλύτερη θνησιµότητα στη µετάλλαξη «Αλφα»
προκύπτει από στατιστικές καταγραφές οι οποίες
έγιναν την περίοδο που τα ποσοστά εµβολιασµού 
ήταν µηδαµινά

Θνησιµότητα*  

*

θηκαν από τη νέα μετάλλαξη χρειάστηκε να νο-
σηλευτούν. Ολοι οι υπόλοιποι πέρασαν τη νό-
σο ήπια ή τελείως ασυμπτωματικά», σχολιάζει. 

Η αποτελεσματικότητα αυτή αφορά άτομα 
που έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις 
των εμβολίων. Γι’ αυτό ο κ. Παπαζήσης τονίζει 
τη σημασία να μην παραλείπεται από κανέναν 
η δεύτερη δόση του εμβολίου, καθώς η μία μό-
νο δόση παρέχει σημαντικά μικρότερη προστα-
σία (20%-30%). «Οσον αφορά το εμβόλιο της 
Moderna, στις 30/6 δημοσιεύθηκε μελέτη που 

δείχνει ότι και το εμβόλιο είναι αποτελεσματι-
κό έναντι της μετάλλαξης “Δέλτα”. Αναμένου-
με τα δεδομένα για το μονοδοσικό εμβόλιο της 
Janssen. Επειδή, όμως, ο μηχανισμός δράσης και 
αυτού είναι παρόμοιος με της Astra, αναμένου-
με ότι και αυτό το εμβόλιο θα παραμένει απο-
τελεσματικό. Συνολικά, είναι ανακουφιστικά τα 
δεδομένα αποτελεσματικότητας για όλα τα δι-
αθέσιμα στη χώρα μας εμβόλια και ο εμβολια-
σμός παραμένει το βασικό όπλο για την αντιμε-
τώπισή της», καταλήγει. 

Θάνος Δημόπουλος

Γιώργος Παπαζήσης

λαπλές μεταλλάξεις (πάνω από 20) σε σχέση με το αρχικό, δύο από αυτές όμως 
αποδείχθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές για τη μεταδοτικότητα γιατί τροποποίησαν 
την εξωτερική πρωτεΐνη σύνδεσης (ακίδα) του ιού με τρόπο που να προκαλεί 
ευκολότερη και ταχύτερη σύνδεση με τους υποδοχείς του ανθρώπινου κυττά-
ρου. Ετσι, ο ιός μεταδίδεται γρηγορότερα και ευκολότερα», τονίζει ο κ. Παπαζή-
σης, συμπληρώνοντας ότι «επιπλέον ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ήδη πα-
ρουσιάστηκε στην Ινδία μια καινούργια εκδοχή της μετάλλαξης αυτής, η “Δέλ-
τα+”, η οποία ενδέχεται να μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα γιατί φαίνεται 
να προκαλεί ισχυρότερη σύνδεση του ιού με τους υποδοχείς των πνευμόνων». 

Αν και η μεταδοτικότητά της είναι υπό διερεύνηση από τους επιστήμονες, ο 
αναπληρωτής καθηγητής Φαρμακολογίας σημειώνει ότι «στην Ινδία εκφράζο-
νται φόβοι ότι μπορεί να αποτελέσει και αυτή μια νέα ανησυχητική παραλλα-
γή του ιού (variant of concern)». Σύμφωνα με τον ίδιο, η υψηλή μεταδοτικότη-
τα σημαίνει αυξημένο κίνδυνο νόσησης για όλους, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώ-
ρους και σε δημόσιους χώρους μεγάλου συνωστισμού. «Στο Ισραήλ, για πα-
ράδειγμα, με το μεγάλο ποσοστό εμβολιασμένων στον γενικό πληθυσμό, πα-
ρατηρήθηκαν λοιμώξεις SARS-CoV-2 και στους εμβολιασμένους και για τον λό-
γο αυτό η χώρα επανέφερε ως μέτρο την υποχρεωτική χρήση μάσκας στους 
κλειστούς χώρους. Να τονιστεί ότι η μετάλλαξη αυτή προσβάλλει το ίδιο εύκο-
λα και τα νέα και υγιή άτομα, γεγονός που την κάνει επικίνδυνη σε χώρους που 
συναθροίζονται οι νεαρότερες ηλικίες», επισημαίνει, καλώντας τους πολίτες να 
αποφεύγουν όσο μπορούν τις μαζικές συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους και 
να φορούν μάσκα σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Αποτελεσματικότητα 
Ο κ. Παπαζήσης αναφέρεται στα κυριότερα δεδομένα σε ό,τι αφορά την απο-
τελεσματικότητα των εμβολίων έναντι της μετάλλαξης «Δέλτα» που προέρχονται 
από τον Οργανισμό Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας (Public Health England), όπου 
είναι κυρίαρχη, άνω του 90%, η μετάλλαξη στον γενικό πληθυσμό. Αναλύθηκαν 
14.019 περιπτώσεις κρουσμάτων της μετάλλαξης «Δέλτα», στο διάστημα 12 
Απριλίου έως 4 Ιουνίου, και φάνηκε ότι το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech προσφέ-
ρει 96% αποτελεσματικότητα έναντι της νοσηλείας, ενώ της Oxford-AstraZeneca 
92% αποτελεσματικότητα. «Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα διαθέσιμα εμβόλια 
δεν μπορούν μεν να αποτρέψουν τη λοίμωξη από τον κορωνοϊό, αλλά προστα-
τεύουν από τη σοβαρή νόσηση, αφού ελάχιστοι εμβολιασμένοι που προσβλή-
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Τα εμβόλια δείχνουν να 
παρέχουν υψηλά ποσοστά 
αποτελεσματικότητας 
σε όσους έχουν κάνει 
και τις δύο δόσεις


