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--------Στην
ΤΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Έτοιμος να εγκρίνει το αντιιικό της
merck και ο ΕΜΑ μετά την Βρετανία,
ακολουθεί η phizer με νέο σκεύασμα

θάνος

ΑΗΜ0Π0ΥΑ0Σ

Μιλά αποκλειστικά στη «Γ» ο Καθηγητής Αιμ ατολογί □ ς - Ογκολογία ς.
Πρύτανης του ΕΚΠΑ και Δ/ντής θεραπευτικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής
Εθνικού / Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Η πανδημία σε έξαρση. Τα κρούσματα
αγγίζουν τις 7.000. Στους 60 και περισσό
τεροι οι θάνατοι. Ο εμβολιαστικός ρυθ
μός συνέχιζα να παραμένα σε χαμηλές
σταθερές. Τα εξαγγελθέντα μέτρα δημι
ουργούν αναδράσας στην αγορά. Το πα
ράλογο; Δεν θα υπήρχε πρόβλημα στην
οικονομία αν ο εμβολιασμός αντιμετωπι
ζόταν σαν όρος ζωής. Οδεύουμε στον
πυρήνα του χαμώνα με δυσοίωνα στοι
χεία περαιτέρω εξακόντισης κρουσμά
των και νοσηλειών. Μόνη λύση ο εμβο
λιασμός υποστηρίζουν συλλήβδην οι επι
στήμονες. Αναγκαιότητα ζωής ο άμεσος
εμβολιασμός των ανεμβολίαστων. προτε
ραιότητα η 3η δόση. Χρειάζεται και το αντιγριπικό! Η «Γ» είχε αναγγείλει πρώτη
το, επί θύραις και στην Ελλάδα νέο αντιιικό της Merck με επωδό την έλευση και
άλλων με την Pfizer να ανακοινώνει αντιιικό χάπι με 89% επιτυχία. Το αντιιικό
φάρμακο molnupiravir που ανέπτυξαν
από κοινού η Merck και η Ridgeback
Biotherapeutics, προστίθεται στη "φαρέ
τρα" κατά της πανδημίας. Ενδέχεται να
αλλάξει την πορεία της: Με κατά 50% μεί
ωση σε νοσηλείες και θανάτους; -Πόσο
μας επιτρέπεται ο πανηγυρισμός με το
νέο εγκεκριμένο φάρμακο της Merck για
την θεραπεία της νόσου covid-19: Πώς
δρα και ποιες οι αναφερόμενες παρενέρ
γειες; Πότε θα κυκλοφορήσει στην Ελ
λάδα; Επιτυγχάνεται ο ισχυρός συνδυα
σμός εμβόλιο και ανηϊκό που θα μας
απαλλάξει από την πανδημία: Οι ογκολογικοί ασθενείς υπό χημειοθεραπεία αν
ταποκρίνομαι στο εμβόλιο όντες ανοσοκστασταλμένοί;
Οι απαντήσεις σε μια αποκλειστική συ
νέντευξη στην «Γ» από τον πολυβραβευ
μένο και μεταξύ του 1% των επιστημόνων
με τις περισσότερες βιβλιογραφικές ανα
φορές στο ερευνητικό τους αντικείμενο,
Καθηγητή Αιματολογίας-Ογκολογίας,
Πρύτανη του ΕΚΠΑ και Δ/ντή Θεραπευτι
κής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Εθνικού/Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο.

ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ
ΚΑΤΑ 90%
-Πόσο μας επιτρέπεται ο πα
νηγυρισμός με το νέο αντιτης Merck για
την θεραπεία της νόσου covid-19. Τουτέστιν αν ο εμβο
λιασμός είναι η αναντικατά
στατη λύση πρόληψης, πόσο
αποτελεσματική είναι η Θε
ραπεία των νοσούντων-,
uko φάρμακο

«Το εμβόλιο προφανώς είναι η
αναντικατάστατη λύση. Είναι γνω
στό ότι παρέχει ανοσία της τή
ξεως του 90% και ως εκ τούτου
προλαμβάνει την νόσηση. Άρα
είναι μη συγκρίσιμα μεγέθη που
κινούνται σε τελείως ξεχωριστούς
άξονες. Όσον αφορά το αντιιικό
της Merck πρόκειται για το πρώτο
αντιιικό φάρμακο, το οποίο έχει
ειδικά σχεδιαστεί για την αντιμε
τώπιση του ιού και φαίνεται να
έχει ένα πολύ καλό προφίλ ασφά
λειας και αποτελεσματικότητας.
Το φάρμακο λειτουργεί σε ασθε
νείς με ήπια νόσο, αμέσως μετά
την διάγνωσή της και πριν ο ιός
προχωρήσει στην φάση της υπέρ
μετρης φλεγμονής ενώ μειώνει
κατά 50% νοσηλείες και θανά
τους».

«ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ»
-Πώς δρα το συγκεκριμένο
αντιιικό και ποιες οι αναφε
ρόμενες παρενέργειες από
τις διενεργηθείσες κλινικές
δοκιμές;
«Φαίνεται να είναι πολύτιμο για
την καταπολέμηση του ιού διότι
υπάρχουν συμπολίτες μας που
θα νοσήσουν, οι οποίοι έχουν πα
ράγοντες κινδύνου σύμφωνα με
τους οποίους η νόσος σε αυτούς
θα εξελιχθεί άσχημα. Το φάρ
μακο αναστέλλει ουσιαστικά τον
πολλαπλασιασμό του ιού. Γιατί;
Η moinupiravir (μολνουπιραβίρη)
είναι ένα αντιιικό που αντί να
μπλοκάρει τον πολλαπλασιασμό
του γενετικού υλικού του ιού.
όπως άλλα αντιιικά φάρμακα.

«εξαναγκάζει» τον ιό να μεταλ
λαχθεί σε μορφές που δεν είναι
βιώσιμες (δεν μπορούν να ζήσουν). Αυτό θεωρητικά έχει ως
συνέπεια να μπορεί να μπλοκάρει ακόμα και την ικανότητα
του ιού να αναπτύξει αντοχή
μέσω μεταλλάξεων. Σε πρώτη
φάση θα χορηγείται σε ασθε
νείς με παράγοντες που μας
προειδοποιούν για βαριά νό
σηση . όπως μεγάλη ηλικία, πα
χυσαρκία. συννοσηρότητες. νε
οπλασίες και ανοσοκατασταλτικές θεραπείες. Πρέπει να το
νιστεί. πως το αντιιικό μολνουπιραβίρη λειτουργεί σε ασθε
νείς με ήπια νόσο, αμέσως μετά
την διάγνωσή και πριν ο ιός προ
χωρήσει στην φάση της υπέρ
μετρης φλεγμονής. Σχετικά με
τις παρενέργειες τα στοιχεία που
δόθηκαν δεν συμπεριλαμβά
νουν παρενέργειες. Είναι όμως
ακόμη πολύ νωρίς για απόλυτη
τεκμηρίωση».

«ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Το συγκεκριμένο αντιιικό
ενεκρίθη ήδη από τον Βρε
τανική Ρυθμιστική Αρχή
Φαρμάκων ενώ οι ΗΠΑ
έχουν ήδη συνάψει συμφω
νία για αγορά 1.7 εκ. Θερα
πευτικών σχημάτων. Πότε Θα
εγκριθείαπό τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό ώστε να κυκλο
φορήσει στην Ελλάδα;
«Εντός των προσεχών ημερών
θα δοθεί έγκριση από τον Ευ
ρωπαϊκό Οργανισμό φαρμάκων
και έτσι θα υπάρχει έγκριση ει
σαγωγής του φαρμάκου και για
τη χώρα μας. Η εταιρεία έχει ήδη
υποβάλει τον φάκελο, ενώ θα
δούμε και τα πλήρη αποτελέ
σματα της μελέτης σε ένα επι
στημονικό περιοδικό όπως συμ
βαίνει συνήθως. Είναι σημαντικό
ότι για τη λήψη της θεραπείας με
το συγκεκριμένο αντιιικό σκεύα
σμα δεν χρειάζεται μετάβαση στο
νοσοκομείο. Πρόκειται για θε
ραπευτική αγωγή σύμφωνα με
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την εταιρεία σε μορφή χαπιών
που λαμβάνεται στο σπίτι. Επισημαίνεται ότι το moinupiravir
αφορά μη νοσηλευόμενους
ασθενείς με Covid-19 που πα
ρουσιάζουν συμπτώματα έως και
πέντε ημέρες και αντιμετωπί
ζουν κίνδυνο σοβαρής λοίμω
ξης από συννοσυρότητες ή ανοσοκαταστολή».

«ΕΜΒΟΛΙΟ; ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΝΔΗΜΙΑ»
-Πιστεύετε ότι επετεύχθη ο
ισχυρός συνδυασμός εμβό
λιο και ανηιικού που θα μας
απαλλάξει από την πανδημία;
«Το κυρίαρχο όπλο κατά της παν
δημίας που αντιμετωπίζει απο
τελεσματικά τον ιό είναι το εμ
βόλιο και αλίμονο αν αυτή η «κατάκτηση» αποτελέσει ανασταλ
τικό παράγοντα για τον εμβολια
σμό και την πρόληψη. Ο εμβο
λιασμός είναι ο μόνος δρόμος
που θα μας οδηγήσει στην έξοδο
απάτην πανδημία. Πάντα τα εμ
βόλια έσωζαν την ανθρωπότητα
από τις πανδημίες. Βέβαια είναι
ενθαρρυντικό ότι αν κάποιοι ανεμβολίαστοι ακόμα συμπολίτες μας
νοσήσουν ή και εμβολιασμένοι
με συννοσυρότητες η κατάσταση
σίγουρα θα διευκολυνθεί. Είναι
λοιπόν ένα επικουρικά χρήσιμο
εργαλείο. Αλίμονο μας επανα

θα εη,ακα;αοκευάοουνγενο-

λαμβάνω. αν αυτό αποτελέσει αι
τία. ανασταλτικό παράγοντα για
τον εμβολιασμό και την πρό
ληψη».

«ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ
ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ»
-Τέλος, κύριε καθηγπτά. έχει
γίνει πεδίο αντιπαράθεσης
επιστημόνων σχετικά με ογκολογικούς ασθενείς σε
χημειοθεραπεία για το αν
αυτοί ανταποκρίνονται στο
εμβόλιο όντες ανοσοκατεσταλμένοι. Ως καθ' ύλην
αρμόδιος εκ της ειδικότη
τάς σας ποια η άποψή σας;
«Όντως στους ανοσοκατεσταλμένους ογκολογικούς ασθενείς
υπάρχει εύλογα μειωμένη πα
ραγωγή αντισωμάτων. Δεν ξέ
ρουμε κατά πόσον και ποιοι εξ
αυτών ανταποκρίνονται. Εξαρτάται από το ανοσοποιητικό του
καθενός ο βαθμός ανταπόκρι
σης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
πρέπει να εμβολιάζονται. Με το
εμβόλιο παρέχεται η δυνατό
τητα δημιουργίας αντισωμάτων.
Αν κάποιοι δεν αναπτύξουν αν
τισώματα και δεν ανταποκριθούν ούτε με κυτταρική ανοσία
τότε θα πρέπει να λαμβάνουν
μέτρα εξαιρετικής προφύλαξης
γιατί ανήκουν έτσι και αλλιώς
σε μια ιδιαίτερα ευπαθή κατηγο
ρία».

