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Καλοκαίρι πανδημίας
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πάει στην ευχή. Πρόκειται, άλλωστε, 
για ένα μικρό ποσοστό. Μπορούμε 
να αποκτήσουμε την ανοσία και χω-
ρίς αυτούς. 

ΤΟ ΜΕΓΆΛΟ πρόβλημα είναι οι φο-
βισμένοι, οι απαθείς και οι αδιάφο-
ροι. Αυτοί που για ένα μυστήριο λό-
γο, ενώ έχουν κάνει στα παιδιά τους 
ένα σωρό εμβόλια για να τα δεχθούν 
στον παιδικό σταθμό χωρίς να έχουν 
διαβάσει ποτέ τις παρενέργειες, τώρα 
δήθεν φοβούνται, λέει, ότι θα μεταλ-
λαχθεί το DNA τους αν εμβολιαστούν 
για την πανδημία που σκοτώνει. Οι 
ίδιοι άνθρωποι έχασαν φίλους, συγ-
γενείς και είδαν δικούς τους ανθρώ-
πους να ταλαιπωρούνται στις εντατι-
κές, ενώ όσοι κατάφεραν να βγουν 
ζωντανοί ακόμα δεν μπορούν να συ-
νέλθουν. Δεν τους έπεισαν, δηλαδή, 
ούτε οι συμφορές των δικών τους 
ανθρώπων. 

ΜΟΥ ΕΊΝΆΊ εύκολο να καταλάβω έναν 
20χρονο που νιώθει άτρωτος όχι μό-
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Του ΓΙΏΡΓΟΥ ΣΙΑΔΉΜΑ

Σ
ε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιχειρεί να 
πείσει όσους πολίτες δεν έχουν εμβολιαστεί να 
κλείσουν ραντεβού για την πρώτη δόση του εμ-

βολίου, η τρίτη ενισχυτική δόση είναι προ των πυλών. 
Η συζήτηση για το εάν και ποιοι θα κάνουν τρίτη δό-
ση εμβολίου κατά του κορωνοϊού, ειδικά μετά τις με-
ταλλάξεις, όχι μόνο έχει ανοίξει, αλλά το επόμενο διά-
στημα θα υπάρξουν και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο δεκαπενθή-
μερο του Αυγούστου η Pfizer αναμένεται να καταθέ-

σει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων αίτημα 
για ενισχυτική δόση του εμβολίου της για την περαι-
τέρω αντιμετώπιση της μετάλλαξης «Δέλτα», με βά-
ση τις κλινικές δοκιμές και τα επιστημονικά δεδομέ-
να που θα παρουσιάσει. Μάλιστα, ο φάκελος, σύμ-
φωνα με τις ίδιες πηγές, επρόκειτο να κατατεθεί μέσα 
στον Ιούλιο, αλλά πήρε μια μικρή παράταση. Αυτό ση-
μαίνει πως μετά την κατάθεση της πρότασης από την 
Pfizer, μέσα σε ένα εύλογο διάστημα, ακόμα και στις 
αρχές του Σεπτεμβρίου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων, εάν όλα πάνε καλά, θα ανάψει το «πρά-
σινο φως» και οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να 
κάνουν και την τρίτη δόση.

Το μεγάλο ερώτημα, όμως, είναι ποιους θα αφορά 
ο εμβολιασμός με την τρίτη δόση, την αναμνηστική 
όπως τη χαρακτηρίζουν οι γιατροί.

 Ολους όσοι έχουν εμβολιαστεί;
 Συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, όπως οι ηλικιω-

μένοι, που έχουν μειωμένη ανοσιακή απόκριση από 
τον εμβολιασμό; 

  Ατομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και δεν 
είχαν την ανοσοανταπόκριση που περίμεναν οι ειδι-
κοί στους εμβολιασμούς; 

 Εργαζομένους συγκεκριμένων επαγγελματικών 
ομάδων, όπως οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσω-
πικό, που ξεκίνησαν να εμβολιάζονται από τους πρώ-
τους, στις αρχές του 2021;

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουργείο Υγείας 
και στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών γίνονται ήδη 
οι πρώτες συζητήσεις και όλα δείχνουν πως, όταν δο-

θεί η έγκριση για την ενισχυτική δόση, η προτεραιο-
ποίηση που έγινε για τη χορήγηση των εμβολίων θα 
χρησιμοποιηθεί και για την τρίτη δόση. Δηλαδή, για 
τη χορήγηση της τρίτης δόσης θα ακολουθηθεί η σει-
ρά με την οποία είχαν ανοίξει αρχικά οι εμβολιαστι-
κές γραμμές. Σε αυτό το πλαίσιο, προτεραιότητα θα 
έχουν, όταν ξεκινήσει η διαδικασία, όσοι ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες και οι πιο ηλικιωμένοι. Μάλιστα, τα 
υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εί-
ναι ήδη σε επικοινωνία ώστε, όταν δοθεί το «πράσι-
νο φως» για την τρίτη δόση, να ανοίξουν κατευθείαν 
οι εμβολιαστικές γραμμές που θα αφορούν τις πρώτες 
ομάδες που θα κληθούν για την αναμνηστική δόση.

Οσοι, λοιπόν, ανήκουν στις κατηγορίες που θα πρέ-
πει να εμβολιαστούν είτε θα λάβουν sms στα κινητά 
τους για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους ή 
θα έχουν προτεινόμενα ραντεβού μέσω της άυλης 
συνταγογράφησης. Οπως, δηλαδή, έγινε και στην 
πρώτη φάση του εμβολιασμού. Η συλλογή των επι-
στημονικών δεδομένων για την τρίτη δόση του εμβο-
λίου κατά του κορωνοϊού και των μεταλλάξεων, εάν 
δεν έχει ολοκληρωθεί ήδη, είναι στην τελική ευθεία. 
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την Pfizer 
και η Moderna αναμένεται μέχρι τον Νοέμβριο να κα-
ταθέσει φάκελο προς έγκριση για τρίτη δόση και για 
το δικό της εμβόλιο. 

Αυτό σημαίνει ότι δύο εμβόλια το τελευταίο τρίμη-
νο του 2021 μπορεί να είναι διαθέσιμα για την ενισχυ-
τική δόση απέναντι στη μετάλλαξη «Δέλτα», αλλά και 
σε άλλες μεταλλάξεις.
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γράφει
ο ΓΙΑΝΝΉΣ  
Λ. ΠΟΛΙΤΉΣ

 Η ΤΖΈΣΜΙ ΝΑΡΖΑΡΙ από το Κο-
κρατζχάρ του Ασαμ έμεινε ορφανή 
τον περασμένο Μάιο, όταν η πανδη-
μία θέριζε χιλιάδες ζωές στην Ινδία. Η 
10χρονη έχασε και τους δύο γονείς 
της σε διάστημα δύο εβδομάδων και 
πήγε να ζήσει με τους θείους της και 
τα ξαδέρφια της, αφού πέρασε μό-
νη της δύο εβδομάδες στην καραντί-
να. Ακόμη δεν έχει καταφέρει να συ-
νέλθει από το ψυχικό τραύμα. Αλλά 
το σοκ τη δίδαξε να είναι προσεκτι-
κή: φορά συνέχεια μάσκα προστασί-
ας, πλένει διαρκώς τα χέρια της, γιατί 
γνωρίζει -όπως λέει- ότι η COVID-19 
«είναι μια ασθένεια που σκοτώνει».

Η 10ΧΡΟΝΗ είναι ένα από τα δεκά-
δες χιλιάδες ορφανά παιδιά όλου του 
κόσμου που έχασαν τους γονείς τους 
εξαιτίας της πανδημίας. Γνωρίσαμε 
αρκετά από αυτά σε ένα συγκλονιστι-
κό ρεπορτάζ του Associated Press, που 
έκανε τον γύρο του κόσμου την πε-
ρασμένη εβδομάδα για να μας υπεν-
θυμίσει ότι τα εκατομμύρια θύματα 
του κορωνοϊού σε όλο τον πλανήτη 
δεν είναι απλώς αριθμοί, αλλά έχουν 
ονοματεπώνυμο. Καθένας και καθε-
μία που έφυγαν από τη ζωή άφησαν 
πίσω τους πόνο και θλίψη. 

ΟΥΤΕ αυτές οι ιστορίες είναι ικανές, 
όμως, να πείσουν τους αρνητές στη 
χώρα μας, που συνεχίζουν να διαδη-
λώνουν με σταυρούς και εικονίσματα 
έξω από τη Βουλή, χωρίς να έχουμε 
καταλάβει εναντίον ποιου στρέφουν 
τη διαμαρτυρία τους. Και αν ήταν μό-
νο αυτοί οι έξαλλοι αρνητές, άντε, να 

νο έναντι του κορωνοϊού, αλλά και 
όλων των ασθενειών. Ετσι, αποφεύ-
γει τους γιατρούς, δεν κάνει εξετάσεις 
και προφανώς δεν εμβολιάζεται. Για 
όλους όσοι έχουμε παιδιά, είναι κα-
τανοητή αυτή η συμπεριφορά, γιατί 
οι νέοι πιστεύουν ότι βρίσκονται πο-
λύ μακριά από τις ασθένειες και πολύ 
περισσότερο μακριά από τον θάνα-
το. Το μεγάλο και ακατανόητο πρό-
βλημα βρίσκεται στους πενηντάρηδες 
και στους εξηντάρηδες. Εκεί έχουμε 
μια κρίσιμη μάζα περίπου 800.000 
ανεμβολίαστων, οι οποίοι θα καθορί-
σουν με τη στάση τους την τύχη και 
την πορεία της χώρας το φθινόπω-
ρο. Αν επιμείνουν στην άρνηση και 
στον φόβο, το τέταρτο κύμα πανδη-
μίας είναι βέβαιο ότι θα σκάσει στην 
πόρτα μας με ορμή. 

ΕΠΕΊΔΗ ανήκω σε αυτή τη γενιά, μου 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατανοή-
σω πώς μπορεί να φοβάται κανείς τις 
παρενέργειες του εμβολίου που έχουν 
εκδηλωθεί σε απειροελάχιστους και 
να μη φοβάται τις συνέπειες του κο-
ρωνοϊού, σε περίπτωση που νοσή-

σει και βρεθεί στην εντατική. Ακου-
σα πριν από ημέρες έναν βουλευτή 
της Αιτωλοακαρνανίας να λέει ότι σα-
ράντα άτομα μπήκαν στην εντατική 
του Αγρινίου και πέθαναν και τα σα-
ράντα. Μετά από αυτά είναι να φο-
βάσαι το εμβόλιο; 

ΦΆΊΝΕΤΆΊ ότι η καμπάνια και οι προ-
σπάθειες της κυβέρνησης να πείσει 
αυτή την κρίσιμη μάζα πέφτουν στο 
κενό, λίγους επηρεάζουν μέχρι στιγ-
μής. Πήγα την περασμένη Τρίτη το 
απόγευμα στο Νοσοκομείο «Γεώργι-
ος Γεννηματάς» προκειμένου να εμ-
βολιαστεί ο 17χρονος γιος μου. Συ-
νάντησα την ίδια τάξη, οργάνωση και 
ευγένεια του προσωπικού που είχα 
δει και στον δικό μου εμβολιασμό. 
Μόνο που αυτή τη φορά το κέντρο 
ήταν άδειο. Δεν υπήρχε ψυχή. Ημα-
σταν μόνοι μας. Πριν από ένα χρόνο 
λέγαμε πότε θα έρθει το εμβόλιο για 
να σωθούμε. Πριν από έξι μήνες δι-
αμαρτυρόμασταν ότι η Ευρώπη «τα 
θαλάσσωσε» και ότι δεν κατάφερε 
να βρει εγκαίρως τις ποσότητες εμ-
βολίων που χρειαζόμαστε. Τώρα που 

λύθηκαν όλα αυτά και μπορεί ο κα-
θένας μας, από 15 έως 100 ετών, να 
αποκτήσει ανοσία με όποιο εμβόλιο 
θέλει, όποια ώρα θέλει και όπου τον 
βολεύει, αμφισβητούμε το επίτευγμα 
των κορυφαίων επιστημόνων σε όλο 
τον κόσμο και «μασάμε» το παραμύ-
θι της μεγάλης συνωμοσίας των φαρ-
μακοβιομηχανιών να καταστρέψουν 
τον πλανήτη.

ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΊ αμφιβολία ότι η μετάλ-
λαξη «Δέλτα» έγινε βούτυρο στο ψω-
μί των αρνητών. Λανσάρουν το επι-
χείρημα ότι, αφού κολλάνε και οι εμ-
βολιασμένοι, άρα τα εμβόλια είναι 
άχρηστα. Και αρνούνται να δουν τα 
στατιστικά στοιχεία που λένε ότι, ακό-
μη και αν κολλήσει κάποιος που έχει 
εμβολιαστεί, δεν νοσεί βαριά ή είναι 
ασυμπτωματικός. Γιατί δουλειά του 
εμβολίου είναι να σε προστατεύσει 
από τη βαριά νόσο και τον θάνατο. 
Αν περάσει τον κορωνοϊό κάποιος ως 
απλή ίωση, δεν χάλασε ο κόσμος. Τό-
σες ιώσεις περνάμε κάθε χρόνο. Οσο 
για τους νέους, που όπως έχει μελε-
τηθεί κινδυνεύουν λιγότερο να νοσή-
σουν σοβαρά, θα πρέπει να σκεφτούν 
ότι με την επιστροφή τους από τις δι-
ακοπές μπορεί να οδηγήσουν στο 
νοσοκομείο ανεμβολίαστους γονείς 
και παππούδες. Ας κάνουν έστω την 
πρώτη δόση πριν φύγουν για τα νη-
σιά και εκεί που θα βρίσκονται τα ια-
τρικά κέντρα τους περιμένουν για τη 
δεύτερη δόση. Ετσι, από τον Σεπτέμ-
βριο θα κερδίσουν ξανά την ελευθε-
ρία τους και θα προστατεύσουν τις 
οικογένειές τους.

«Μασάμε» 
το παραμύθι  
της συνωμοσίας

Ευπαθείς 
ομάδες, 

ηλικιωμένοι και 
εργαζόμενοι στην 

Υγεία θα έχουν 
προτεραιότητα. 

Σύντομα 
οι επίσημες 

ανακοινώσεις

Ποιοι θα κάνουν την τρίτη δόση 
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για τον κορωνοϊό

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

τον κορωνοϊό μπορεί να διαρκέσει για τουλά-
χιστον ένα χρόνο και πιθανώς αρκετά περισσό-
τερο», τονίζει ο κ. Μανωλόπουλος και συμπλη-
ρώνει: «Από την άλλη μεριά, η εταιρεία Pfizer 
επιμένει τις τελευταίες εβδομάδες ότι, σύμφω-
να με τα δικά της στοιχεία, θα χρειαστεί τρίτη 
δόση του εμβολίου της περίπου 8 μήνες μετά 
την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εμβολι-
ασμών, για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη συ-
νέχεια της ανοσίας του οργανισμού. Η σχετική 
συζήτηση αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα στις ΗΠΑ 
είναι έντονη, αλλά πιστεύω ότι, μέχρι τον Σε-
πτέμβριο το αργότερο, το κρίσιμο αυτό ερώ-
τημα θα έχει απαντηθεί οριστικά».

Την ίδια στιγμή, ο καθηγητής Φαρμακολο-
γίας Ευ. Μανωλόπουλος εξηγεί ποια είναι τα 
κριτήρια για αυτούς που δεν έχουν αποκτήσει 
την πολυπόθητη ανοσία με τις δύο δόσεις και 
κρίνεται απαραίτητο να τους χορηγηθεί και 
τρίτη δόση εμβολίου. «Το μοναδικό κριτήριο 
για την επιλογή των ατόμων που θα πρέπει να 
εμβολιαστούν με τρίτη δόση είναι η δυνατό-
τητα επίτευξης επίκτητης ανοσίας από τον εμ-
βολιασμό. Η πρώτη κατηγορία τέτοιων ατό-
μων είναι οι ασθενείς που λαμβάνουν ανο-
σοκατασταλτικά φάρμακα, τα οποία ως μη-

χανισμό δράσης έχουν να μειώνουν την ικανότητα του οργα-
νισμού να παράγει ανοσολογική αντίδραση. Σε αυτούς περι-
λαμβάνονται άτομα που είναι μεταμοσχευμένα και πρέπει να 
ζουν υπό μερική ανοσοκαταστολή για όλη τους τη ζωή ώστε 
ο οργανισμός τους να “ανέχεται” το “ξένο” μεταμοσχευμένο 
όργανο, αλλά και άτομα που πάσχουν από αυτοάνοσα νοσή-
ματα και κάποιες μορφές καρκίνου που ωφελούνται από ανο-
σοκατασταλτικές θεραπείες». 

Οπως σημειώνει ο κ. Μανωλόπουλος, η επιστημονική κοινό-
τητα από την αρχή γνώριζε ότι οι δυο δόσεις δεν είναι αρκετές 
για ανάπτυξη πλήρους ανοσίας κατά του κορωνοϊού και μελέ-
τες έδειξαν ότι μια τρίτη δόση του εμβολίου μπορεί να φέρει 
το επιθυμητό ανοσιακό αποτέλεσμα. Πέρα από αυτούς, όμως, 
και άλλα άτομα που για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτυγχάνουν 
την επιθυμητή ανοσία θα μπορούσαν να ωφεληθούν από μια 
τρίτη δόση του εμβολίου. 

«Βελτιωμένα» εμβόλια
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα λέει ο κ. Μανωλόπου-
λος σχετικά με τις κλινικές δοκιμές που γίνονται στα εμβόλια για 
να «πολεμήσουν» τις επικίνδυνες μεταλλάξεις, που έχουν προ-
καλέσει «πονοκέφαλο» στους επιστήμονες. «Θα πρέπει να ξεκα-
θαρίσουμε ότι η τρίτη δόση που τώρα συζητάμε να χορηγηθεί 
από τα εμβόλια mRNA θα είναι με τα υπάρχοντα εμβόλια. Οι 
βελτιωμένες εκδόσεις των εμβολίων που θα τα καθιστούν ακό-
μα πιο αποτελεσματικά για τα νέα πιο μεταδοτικά στελέχη του 

k.nikolopoulos@realnews.gr

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΝΊΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Τ
ο βασικό ερώτημα που καλούνται να 
απαντήσουν οι ειδικοί δεν είναι μόνο το 
αν θα πρέπει να υπάρξει τρίτη δόση, αλ-

λά ποιοι και πότε πρέπει να την κάνουν. Κορυ-
φαίοι επιστήμονες από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ 
μιλούν στη Realnews και απαντούν σε αυτά 
τα κρίσιμα ερωτήματα.  

Τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχει στη διάθε-
σή της η επιστημονική κοινότητα, σε ό,τι αφο-
ρά την τρίτη δόση εμβολιασμού, περιγράφει ο 
Ευάγγελος Μανωλόπουλος, καθηγητής Φαρ-
μακολογίας, Φαρμακογονιδιωματικής και Ια-
τρικής Ακριβείας στο Ιατρικό Τμήμα του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόε-
δρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας, 
επισημαίνοντας ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο θα 
έχει ληφθεί η οριστική απόφαση. 

«Στο ερώτημα πόσο κοντά βρισκόμαστε στην 
τρίτη δόση εμβολιασμού, η απάντηση σχετίζε-
ται με τη διάρκεια της ανοσίας που τα εμβόλια 
προκαλούν. Αρκετές μελέτες είναι σε εξέλιξη και 
υπάρχει πληθώρα δεδομένων προς αξιολόγη-
ση. Μια πρόσφατη δημοσίευση στο κορυφαίο 
επιστημονικό περιοδικό ‘‘Nature’’ έδειξε ότι σε 
άτομα που έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις 
του εμβολίου της Pfizer τα λεγόμενα κύτταρα 
μνήμης Β συνεχίζουν να ωριμάζουν και να ενι-
σχύονται για τουλάχιστον ένα χρόνο μετά τη 
μόλυνση. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν 
ότι η ανοσία σε άτομα που είχαν μολυνθεί με 

Την ώρα που 
επιστήμονες 
και κυβέρνηση 
παροτρύνουν τους 
πολίτες οι οποίοι 
ακόμα δεν έχουν 
εμβολιαστεί να 
κλείσουν το ταχύτερο 
δυνατό ραντεβού για να 
πάνε στα εμβολιαστικά 
κέντρα, η επέλαση 
των παραλλαγών του 
ιού προκαλεί μεγάλη 
ανησυχία και ανοίγει τη 
συζήτηση για την τρίτη  
δόση του εμβολίου

Στο «κυνήγι» 
των μεταλλάξεων
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για τον κορωνοϊό

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

μωξιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και 
μέλος της επιτροπής των ειδικών, μιλά στην 
«R» για την ανοσολογική μνήμη που εμφα-
νίζεται μετά την εισαγωγή στον οργανισμό 
του κατάλληλου αντιγόνου, που θα προκα-
λέσει τη δημιουργία μνημονικών κυττάρων 
και την παραγωγή αντισωμάτων, που θα εί-
ναι ικανά να αντιμετωπίσουν πιθανή μελλο-
ντική έκθεση στο παθογόνο.

«Η κρίσιμη ερώτηση που αφορά τη διάρ-
κεια της ανοσίας που προκαλείται μετά τις δύο 
δόσεις του εμβολίου δεν έχει απαντηθεί, κυ-
ρίως επειδή εμπλέκονται διάφορα σκέλη του 
ανοσολογικού συστήματος σε αυτή, όπως τα 
Τ και Β λεμφοκύτταρα και τα αντισώματα, με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακόμα σύσταση 
για την αναγκαιότητα της τρίτης δόσης και 
πολύ περισσότερο για τον χρόνο διενέργειάς 
της. Οι πληροφορίες που έχουμε έως τώρα 
αφορούν το διάστημα που διαρκούν οι κλι-
νικές δοκιμές, με την πάροδο όμως του χρό-
νου θα έχουμε καλύτερη εικόνα για τη διάρ-
κεια της ανοσίας. Φαίνεται, πάντως, ότι τόσο 
η παραγωγή αντισωμάτων, όσο και η κυττα-
ρική ανοσία, μετά τον πλήρη εμβολιασμό εί-
ναι ικανοποιητική και διαρκεί για πάνω από 

κορωνοϊού (‘‘Δέλτα’’, ‘‘Βήτα’’, ‘‘Λάμδα’’ κ.ά.) 
βρίσκονται τώρα σε κλινικές δοκιμές και προ-
βλέπεται να είναι έτοιμα προς διάθεση στις αρ-
χές του επόμενου έτους. Ομως, με δεδομένη 
τη μεγάλη ενίσχυση της ανοσίας που προκα-
λεί, η τρίτη δόση πιθανότατα θα αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα προς το στέλεχος ‘‘Δέλ-
τα’’ και άλλα στελέχη που έχουν δείξει μεγάλη 
μεταδοτικότητα».

 
Ανοσία
Απαντήσεις για τη χρονική διάρκεια της ανοσί-
ας που προσφέρουν τα εμβόλια προσπαθούν 
να βρουν οι ειδικοί που «διαβάζουν» τον κορω-
νοϊό. Ο Χαράλαμπος Γώγος, καθηγητής Λοι-

απάντηση και να καταστήσουν αναγκαίο τον 
επαναληπτικό εμβολιασμό με το ίδιο ή τροπο-
ποιημένο εμβόλιο. 

Παράλληλα, ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Πατρών Χ. Γώγος επισημαί-
νει ότι προτεραιότητα για τη χορήγηση της τρί-
της δόσης αποτελούν οι ασθενείς με επιβαρυ-
μένο ιατρικό παρελθόν. «Εάν θέλει κανείς να 
δει ομάδες στις οποίες μπορεί, μετά την ολο-
κλήρωση των αναγκαίων κλινικών μελετών, 
να υπάρξει προτεραιότητα για τη χρήση τρί-
της δόσης εμβολίου, αυτές μπορεί να είναι οι 
ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς, ιδιαίτερα αυ-
τοί που λαμβάνουν ισχυρή ανοσοκατασταλτι-
κή αγωγή και οι ηλικιωμένοι. Σχετικά με τους 
υγειονομικούς, η πάροδος ικανού χρονικού 
διαστήματος από τις δύο πρώτες δόσεις, η πι-
θανή έκθεση σε υψηλά ιικά φορτία και η δι-
αχείριση ασθενών υψηλού κινδύνου μπορεί 
να αποτελούν κριτήρια για αναμνηστική δό-
ση εμβολίου». 

Σύμφωνα με τον κ. Γώγο, η επικράτηση νέ-
ων στελεχών, που χαρακτηρίζονται από μικρό-
τερου ή μεγαλύτερου βαθμού ανοσιακή δια-

φυγή, μπορεί να οδηγήσουν, μετά τη συ-
γκέντρωση των αναγκαίων δεδομένων, 
σε χορήγηση μίας αναμνηστικής δόσης 
εμβολίου. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα 
αποτελεί αντικείμενο μελέτης από τη αρ-
μόδια εθνική επιτροπή, η οποία θα απο-
φανθεί επί του θέματος.

ΗΠΑ
Στις ΗΠΑ, το τελευταίο διάστημα έχει ανοί-

ξει ένας πολύ μεγάλος διάλογος σχετικά με τη 
χορήγηση της τρίτης δόσης. Ο Γουίλιαμ Σάφ-
νερ, ιατρικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύμα-
τος Λοιμώξεων των ΗΠΑ (NFID) και καθηγητής 
Προληπτικής Ιατρικής και Πολιτικής της Υγεί-
ας, εξηγεί στην «R» τις ιδιαιτερότητες που εξε-
τάζει η αμερικανική επιστημονική κοινότητα. 

«Αυτό που συζητάμε είναι η χορήγηση μιας 
τρίτης δόσης που θα λειτουργήσει ενισχυτικά 
(booster). Αυτό, όμως, δεν αφορά το σύνολο 
του πληθυσμού, σύμφωνα με τα δεδομένα 
που έχουμε έως τώρα στα χέρια μας. Επίσης, 
θα πρέπει να έχετε υπόψη σας πως στις ΗΠΑ 
βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ιδιαιτερότη-
τα. Η χορήγηση των εμβολίων κατά του κορω-
νοϊού εγκρίθηκε από τον Αμερικανικό Οργανι-
σμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) υπό τη 
συνθήκη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 
Για να εγκριθεί η ενισχυτική δόση, θα πρέπει 
τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού να πάρουν 
την τελική έγκριση του Οργανισμού», τονί-

ζει ο Γ. Σάφνερ. Την ίδια στιγμή, σημειώνει 
ότι, κατά την εκτίμησή του, δεν θα υπάρ-
ξει μια κοινή απόφαση σε παγκόσμιο επί-
πεδο σχετικά με την τρίτη δόση εμβολί-
ου και ότι η κάθε χώρα σε εθνικό επί-
πεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία 
που έχει στη διάθεσή της, θα αποφασί-
σει τι θα πράξει. 
«Η αμερικανική επιστημονική κοινότη-

τα θα πρέπει να είναι έτοιμη να διαθέσει 
την τρίτη δόση των εμβολίων όποτε της ζη-
τηθεί και σε όσους της ζητηθεί από την αρμό-
δια ρυθμιστική Αρχή. Σε ό,τι αφορά τον χρό-
νο χορήγησης της τρίτης δόσης -και εκφράζω 
ξανά την προσωπική μου εκτίμηση- πιστεύω 
πως θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει ένα διά-
στημα 9-12 μηνών μετά τη δεύτερη δόση», 
αναφέρει ο Γ. Σάφνερ και καταλήγει: «Το βέ-
βαιο είναι ότι η χορήγηση της τρίτης δόσης 
θα μας προστατεύσει από τη μετάλλαξη ‘‘Δέλ-
τα’’. Ενα άτομο που έχει κάνει και τις δύο δό-
σεις του εμβολίου κατά του κορωνοϊού διαθέ-
τει άμυνα και απέναντι στη μετάλλαξη ‘‘Δέλ-
τα’’. Το ποσοστό των πιθανοτήτων μόλυνσης 
είναι πάρα πολύ μικρό. Με την τρίτη δόση θα 
θωρακιστεί ο ανθρώπινος οργανισμός ακόμα 
περισσότερο». 

1. Ευάγγελος Μανωλόπουλος 
2. Χαράλαμπος Γώγος
3. Γουίλιαμ Σάφνερ
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Oι μελέτες έδειξαν ότι μια 
τρίτη δόση του εμβολίου 
μπορεί να φέρει το επιθυμητό 
ανοσιακό αποτέλεσμα 
απέναντι στον κορωνοϊό

έξι έως εννέα μήνες», δηλώνει στην «R», ο κ. 
Γώγος και προσθέτει: «Παράγοντες που μπο-
ρεί να επηρεάζουν την αποτελεσματικότη-
τα των εμβολίων και τη διάρκεια της προκα-
λούμενης ανοσίας πιθανά σχετίζονται με την 
υποκείμενη ανοσιακή επάρκεια του οργανι-
σμού, την ηλικία και τον χρόνο που παρήλθε 
μετά την ολοκλήρωση των δύο δόσεων. Επι-
πρόσθετος παράγων μπορεί να είναι η επι-
κράτηση νέων στελεχών με μεταλλάξεις που 
μπορεί να διαφύγουν εν μέρει την ανοσιακή 


