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Ανάπτυξη ανοσίας
ακόμα και με μία
δόση εμβολίου
Ανοσία έναντι xns C0VID-19 από

την πρώτη δόση του εμβολίου
αναπτύσσει ένα στα δυο άτομα
ηλικίαε 85 ετών και άνω, ενώ στιε
μικρότερεε ηλικίεε το σχετικό πο
σοστό φτάνει το 90%. Τα προκα
ταρκτικά αποτελέσματα μελέτηε
που διεξάγει η Θεραπευτική Κλι
νική τηε Ιατρικήε Σχολήε του ΕΚ
ΠΑ, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά
σχετικά με την ανάπτυξη avooias
από το εμβόλιο σε πραγματικέε
συνθήκεε -όχι δηλαδή στο πλαί
σιο κλινικήε μελέτηε-, αναδεικνύουν ωστόσο την επιτακτική
ανάγκη τηε δεύτερηε δόσηε του
εμβολίου ειδικά για τουε πιο ηλικιωμένουε πολίτεε.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα
πρώτα αποτελέσματα τηε εν εξε
λίξει μελέτηε σε άτομα που έχουν
λάβει το εμβόλιο των εταιρειών
Pfizer/BioNTech στη χώρα μαε,
ποσοστό άνω του 90% όσων εμ
βολιάστηκαν, ηλικίαε 25 έωε 67
ετών (υγειονομικοί), παρήγαγε
εξουδετερωτικά αντισώματα ένα
ντι του ιού SARS-CoV-2 πριν από
τη δεύτερη δόση του εμβολίου
(την 22η ημέρα). Δύο εβδομάδεε
μετά τη δεύτερη δόση του εμβο
λίου σχεδόν το σύνολο των ατό
μων αυτήε τηε ηλικίαε που συμ
μετέχουν στην έρευνα βρέθηκαν
να είναι θετικοί με πολύ υψηλούε
τίτλουε εξουδετερωτικών αντισω
μάτων που υπερβαίνουν κατά πο
λύ το όριο του 50%, που σύμφωνα
με τιε δημοσιευμένεε μελέτεε για
το συγκεκριμένο εμβόλιο καταδει
κνύει υψηλή προστασία έναντι

του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα,
η συντριπτική πλειονότητα των
εμβολιασθέντων αυτήε τηε ομάδαε είχε τίτλουε εξουδετερωτι
κών αντισωμάτων άνω του 90%.
Οσον αφορά τουε εμβολιασθέντεε στην ηλικιακή ομάδα άνω των
85 ετών, τα προκαταρκτικά αποτε
λέσματα τηε μελέτηε δείχνουν ότι
το 45% αυτών παράγουν εξουδε
τερωτικά αντισώματα έναντι του
ιού πριν από τη δεύτερη δόση.
Οπωε επισημαίνουν οι κύριοι
ερευνητέε τηε μελέτηε, ο καθηγητήε Ιατρικήε και πρύτανηε του
ΕΚΠΑ Θάνοε Δημόπουλοε και ο κα-

Ενθαρρυντικά τα προκα
ταρκτικά αποτελέσματα
μελέτης σε πραγματικές
συνθήκες, ακόμα και για
τις ηλικίες άνω των 85.

αντισώματα έναντι του ιού SARS-CoV-2 πριν από τη δεύτερη δόση του εμβο
λίου, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της εν εξελίξει μελέτης που διε
ξάγει η Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

θηγητήε Αιματολογίαε του ΕΚΠΑ
Ευάγγελοε Τέρποε, «τα αποτελέ
σματα αυτά είναι ιδιαίτερα ενθαρ
ρυντικά όσον αφορά την ανάπτυξη
ανοσίαε ακόμη και στην ηλικιακή
ομάδα άνω των 85 ετών. Παράλλη
λα όμωε υποδεικνύουν ότι τα άτο
μα όλων των ηλικιών, αλλά κυρίωε η ηλικιακή ομάδα άνω των 85
ετών, θα πρέπει να συνεχίσουν τα
μέτρα προστασίαε έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με τιε οδηγίεε
του υπουργείου Υγείαε και του ΕΟΔΥ μέχρι να λάβουν, σύμφωνα με
τα προγραμματισμένα ραντεβού,

και τη δεύτερη δόση του εμβολίου.
Δηλαδή ένα σημαντικό ποσοστό
των ατόμων ηλικίαε άνω των 85
ετών δεν προστατεύεται ικανο
ποιητικά μόνο με την πρώτη δόση
του εμβολίου». Και τονίζουν ότι «η
δεύτερη δόση του εμβολίου είναι
απαραίτητη για όλεε τιε ηλικιακέε
ομάδεε αλλά κυρίωε για τουε πιο
ηλικιωμένουε συμπολίτεε μαε».
Σημειώνεται ότι η μελέτη, η
οποία θα εξελιχθεί σε βάθοε 18
μηνών σε εθελοντέε που έχουν
εμβολιαστεί έναντι τηε COVID-19,
ξεκίνησε με τουε υγειονομικούε
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Το 90% ίων ατόμων ηλικίας 25-67 ετών που έκαναν το εμβόλιο παρήγαγε

και τα μέλη τηε κοινότηταε άνω
των 80 ετών που εμβολιάζονται
στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Εωε
τώρα στη μελέτη έχουν ενταχθεί
361 υγιείε εθελοντέε, εκ των οποί
ων 249 είναι υγειονομικοί ηλικί
αε 25 έωε 67 ετών και 112 είναι
άτομα ηλικίαε άνω των 80 ετών.
Σχεδόν το 9% όσων συμμετείχαν
στη μελέτη, ήταν θετικοί σε εξου
δετερωτικά αντισώματα ήδη κα
τά την ημέρα του πρώτου εμβο
λιασμού, που σημαίνει ότι είχαν
προηγουμένωε εκτεθεί στον ιό.
ΠΕΝΝΥ ΜΠ0ΥΛ0ΥΤΖΑ

