 Αντισώματα τουλάχιστον για ένα έτος
Πηγή:
Αρθρογράφος:
Θέματα:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 276.47 cm² Κυκλοφορία:
:

17-06-2021
14860

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αντισώματα
τουλάχιστον για ένα έτος
Την εκτίμηση ότι τα αντισώματα

από τον εμβολιασμό έναντι τηε
COVID-19 θα κρατήσουν για του
λάχιστον ένα έτοε εκφράζουν
Ελληνεε ερευνητέε του Πανε
πιστημίου Αθηνών. Οι ειδικοί
κατέληξαν σε αυτό το συμπέ
ρασμα, λαμβάνονταε ωε δεδο
μένα αφενόε το γεγονόε ότι το
75% των Ελλήνων ασθενών που
νόσησαν από την COVID-19 δια
τηρούν τα εξουδετερωτικά αντι
σώματα για τουλάχιστον οκτώ
μήνεε μετά το πρώτο σύμπτω
μα, αφετέρου τα αποτελέσματα
μελέτηε του ΕΚΠΑ για την ανοσολογική απόκριση των εμβολι
ασμένων, σύμφωνα με την οποία
αυτοί αναπτύσσουν τίτλουε εξου
δετερωτικών αντισωμάτων πο
λύ υψηλότερουε ακόμη και από
όσουε νόσησαν από COVID-19
και χρειάστηκαν νοσηλεία.
Η σχετική εν εξελίξει μελέτη
διεξήχθη από τη Θεραπευτική
Κλινική τηε Ιατρικήε Σχολήε του
ΕΚΠΑ στο νοσοκομείο «Αλεξάν
δρα» και στην οποία αρχικά συμ
μετείχαν 255 υγειονομικοί και
122 πολίτεε ηλικίαε άνω των 80
ετών. Ολοι οι υγειονομικοί και το
90% των ηλικιωμένων άνω των
80 ετών, πενήντα ημέρεε μετά
την πρώτη δόση είχαν εξουδε
τερωτικά αντισώματα σε πολύ
υψηλούε τίτλουε, γεγονόε που
-όπωε τονίζουν οι ειδικοί- «δεί
χνει ότι οι υγιείε συμπολίτεε μαε
δεν χρειάζεται να κάνουν εξετάσειε αντισωμάτων, καθώε η πιθα
νότητα να μην έχουν αναπτύξει
υψηλούε τίτλουε είναι σχεδόν
μηδενική». Οπωε σημειώνουν οι
καθηγητέε του ΕΚΠΑΕυάγγελοε
Τέρποε, Ιωάννηε Τρουγκάκοε και
Θάνοε Δημόπουλοε, συνοψίζονταε τα αποτελέσματα τηε μελέ
τηε, τα οποία έχουν δημοσιευθεί
σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, η
έγκαιρη, βάσει των διαθέσιμων
μελετών, δεύτερη δόση του εμ
βολίου είναι απαραίτητη για όλεε
τιε ηλικιακέε ομάδεε, αλλά κυρίωε για τουε πιο ηλικιωμένουε. Το
επίπεδο παραγωγήε αντισωμάτων

έναντι του ιού φαίνεται να είναι,
ανεξαρτήτωε ηλικιακήε ομάδαε,
πιο υψηλό στιε γυναίκεε και μει
ώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία».
Οι υγειονομικοί που είχαν
αντισώματα έναντι του ιού
πριν εμβολιαστούν (συνολικά
31 άτομα), με την πρώτη δόση
του εμβολίου ανέπτυξαν όλοι μία
εβδομάδα μετά εξουδετερωτικά
αντισώματα και διατήρησαν πολύ
υψηλέε τιμέε σε αυτά πριν από
τη δεύτερη δόση. Η χορήγηση δε
δεύτερηε δόσηε σε αυτούε που
είχαν εκτεθεί πριν από τον εμ
βολιασμό στον ιό, δεν προκάλεσε κάποια παρενέργεια.
Παράλληλα, η μελέτη εξέτα
σε την ανοσολογική απόκριση
από τον εμβολιασμό και ασθενών
με αιματολογικέε κακοήθειεε. Τα
αποτελέσματα κατέδειξαν ότι το
40% των ασθενών δεν αναπτύσ
σει εξουδετερωτικά αντισώματα,
καθώε πρόκειται για νοσήματα
που από τη φύση τουε συνοδεύ
ονται από σοβαρή ανοσοκατα-

Μελέτη της Θεραπευτι
κής Κλινικής της Ιατρι
κής Σχολής ΕΚΠΑ για
την ανοσολογική από
κριση εμβολιασθέντων.
στολή, ενώ και οι θεραπείεε που
λαμβάνουν επηρεάζουν τη χημι
κή ανοσολογική απόκριση.
«Το ερώτημα είναι ποια θα εί
ναι η αντιμετώπιση αυτών των
ασθενών που δεν αναπτύσσουν
αντισώματα έναντι του SARSCoV-2. Δεν γνωρίζουμε αν μια
πιθανή τρίτη δόση του ίδιου ή
άλλου εμβολίου θα ήταν απο
τελεσματική. Μελέτεε για την
προληπτική χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του
ιού, κάθε μήνα, είναι σε εξέλι
ξη με στόχο την προφύλαξη αυ
τών των ασθενών», τονίζουν οι
καθηγητέε.
Π. ΜΠ.
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