 Υψηλή προστασία παραλλαγή Όμικρον
Media:
Author:

KONTRANEWS

Page:

1,8

Published at:

24-12-2021

Surface:

1032.36
cm²

Circulation:

2650

Subjects:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΘΑΝΟΖ
ΔΗΜΟΠΟ ΥΛΟΧ

ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΟ
ΣΕΝΑΡΙΟ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΤΟ 2022
Υψηλή προστασία
από την τρίτη
δόση για την
παραλλαγή
Όμικρον
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΥΜΠΙΖΗ
ΣΕΛ.8

1

 Υψηλή προστασία παραλλαγή Όμικρον
Media:

KONTRANEWS

Page:

1,8

Published at:

24-12-2021

ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
KaGnyruns Θεραπευτική$-Αιματολογία$Όγκολογία5 - Πρύτανη ΕΚΠΑ

111

Πανεπιστημίου Αθηνών,
θάνος Δημόπουλος.
Ο καθηγητής εξηγεί όλα
τα τελευταία δεδομένα για
την παραλλαγή Όμικρον,
απαντά στο αν και πόσο μας
προστατεύει η τρίτη δόση
και τονίζει πως η διενέργεια
τεστ πριν τη συμμετοχή
μας σε συναθροίσεις κατά
την περίοδο των εορτών
«αποτελεί ένα μέτρο
περιορισμού της διασποράς».

Συνέντευξη στον ΧΡΗΣΤΟ ΚΥΜΠΙΖΗ

«Με βάση ιην πρόοδο
που έχει σημειωθεί ίσως
μπορούμε να πούμε ότι
το τέλος της πανδημίας
αποτελεί πλέον ένα
χειροπιαστό σενάριο για
το 2022» επισημαίνει στην
Κυριακάτικη Kontranews
ο Πρύτανης του Εθνικού
και Καποδιστριακού

I Τελικά η τρίτη δόση pas προστα
τεύει από την παραλλαγή Όμικρον;
Το κύριο επιχείρημα των αντιεμΒολιαστών είναι ότι και οι εμβολια
σμένοι νοσούν και νοσηλεύονται...
Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η νοσηρότητα-θνητότητα με 2 δόσεις του εμβολί
ου της Pfizer παραμένει σε σχετικά υψη
λά επίπεδα της τάξης του 70% για σοβαρή
νόσο. Σε αυτό θα πρέπει να σημειώσου
με ότι η μείωση της φαινομενικής απο
τελεσματικότατος μπορεί να οφείλεται
εν μέρει στο γεγονός ότι η βαρύτητα της
Όμικρον στους μη εμβολιασμένους είναι
χαμηλότερη. Η προσθήκη της ενισχυτικής
(ή τρίτης) δόσης όπως έχουν δείξει αρκε
τές μελέτες διευρύνει την αποτελεσματι
κότατα έναντι μεταλλαγμένων στελεχών
γεγονός που επαληθεύεται και από εργα
στηριακές μελέτες στην Όμικρον. Σύμφω
να με τον Anthony Fauci, Διευθυντή του
Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοι
μωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ, η αναμνη
στική δόση αυξάνει σημαντικά την προ
στασία έναντι της Όμικρον. Συγκεκριμέ
να, η τρίτη δόση του BNT162b2 αυξάνει
τα επίπεδα των αντισωμάτων έναντι του
στελέχους Όμικρον κατά 25 φορές και τα
επίπεδα των εξουδετερωτικών αντισωμά
των κατά 35 φορές.Έτσι, η προστασία ένα
ντι της συμπτωματικής νόσου μπορεί να
αγγίξει το 75% με την αναμνηστική δόση.

> Ξέρουμε για πόσο χρονικό διά
στημα θα pas προστατεύει η τρίτη
δόση; θα χρειαστεί να κάνουμε
και τέταρτη;
Είναι πολύ νωρίς για να καθοριστεί η διάρ
κεια της προστασίας από τη COVID-19 με
την ενισχυηκή δόση. Διεθνείς ερευνητικές
προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαλευκάνουν εάν και εφόσον
θα είναι απαραίτητη μια επιπλέον δόση και
σε ποιο χρονικό διάστημα από τον τελευ
ταίο εμβολιασμό. Η ανάδυση νέων στελε
χών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους
θα καθορίσουν τις ανωτέρω παραμέτρους.

Χειροπιαστό σενάριο το τέλοδ
ms navSnpias το 2022
)Η Όμικρον δείχνει μέχρι
στιγμήβ να μεταδίδεται πιο
εύκολα, αλλά να προκαλεί
πιο ήπια νόσηση... Τι σημαί
νει αυτό για tis Koivcovies;
Η εμφάνιση και η επικράτηση
νέων στελεχών του SARS-CoV-2
εγείρει προβληματισμό και πιθα
νώς ιδιαίτερη ανησυχία σχετι
κά με το μέλλον της πανδημίας
COVID-19. Χαρακτηριστικό είναι
το γεγονός ότι το στέλεχος Όμι
κρον αναμένεται αρχές του 2022
να είναι η κυρίαρχη παραλλαγή
διεθνώς καθώς είναι 70 φορές πιο
μεταδοτική από τη Δέλτα, η οποία
είναι 100 φορές πιο μεταδοτική
από την παραλλαγή Αλφα. Όλα
τα στοιχεία δείχνουν ότι η ταχύ
τητα εξάπλωσης της παραλλαγής
Όμικρον θα οδηγήσει σε αύξη
ση των διαγνώσεων μέσα στους
επόμενους 2-3 μήνες σε παγκό
σμια κλίμακα. Αυτό που όμως δεν

είναι ξεκάθαρο, και είναι το πιο
σημαντικό, είναι ποια θα είναι η
πίεση που θα ασκήσει το στέλε
χος Όμικρον στα συστήματα υγεί
ας. Τρεις παράγοντες θα διαδρα
ματίσουν καταλυτικό ρόλο και θα
προσδιορίσουν τον αντίκτυπο της
νέας παραλλαγής στην παγκόσμια
κοινότητα: 1) η νοσηρότητα-θνητότητα του στελέχους στον ανεμβολίαστο πληθυσμό, 2) η αποτελεσματικότητα των εμβολίων ένα
ντι του στελέχους Όμικρον μετά
από 2 ή 3 δόσεις, και 3) η βαρύ
τητα της επαναλοίμωξης.
Είναι γεγονός ότι ακόμα και
αν ο παράγοντας «βαρύτητα λοί
μωξης» παραμείνει σταθερός, η
αύξηση του αριθμού των κρου
σμάτων συνεπάγεται και αύξηση
του απόλυτου αριθμού των νοση
λευόμενων λόγω COVID-19 και
επιπλέον επιβάρυνση στο σύστη
μα υγείας. Όσον αφορά τη νοση-
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Η προσθήκη της
ενισχυτικής (ή
τρίτης) δόσης όπως
έχουν δείξει αρκετές
μελέτες διευρύνει την
αποτεθεσματικότητα
έναντι μεταλλαγμένων
στελεχών γεγονός που
επαληθεύεται και από
εργαστηριακές μελέτες
στηνΌμικρον.

ρότητα-θνητότητα της Όμικρον τα πρώτα
πρώιμα στοιχεία δείχνουν προφίλ μειω
μένης βαρύτητας της νόσου σε σχέση με το
στέλεχος Δέλτα. Όσοι πέρασαν πρόσφα
τα τη λοίμωξη με Δέλτα (π.χ. εντός των
τελευταίων 1-2 μηνών) θα έχουν σχετι
κά καλή αντοχή σε νέα λοίμωξη με Όμι
κρον, αλλά την υψηλότερη αντοχή αναμέ
νουμε σε αυτούς που έχουν εμβολιασθεί
και έχουν νοσήσει στο παρελθόν. Σχετι
κά με την αποτελεσματικότητα των εμβο
λίων το σημαντικό στοιχείο είναι η πρόλη
ψη της νοσηρότητας-θνητότητας οι οποία
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό αν έχει γίνει η
ενισχυτική δόση. Συνολικά, η εκτίμηση
της βαρύτητας στα συστήματα υγείας είναι
σχετικά δύσκολο να εκημηθεί καθότι πρό
κειται για ένα πολυπαραγοντικό σύστημα.

I lloXus Koopos αναρωτιέται όσο
περνάει ο xaipos... Πότε επιτέλου5
θα ξεμπερδέψουμε από τον κορωνοϊό;
Η υψηλή αποτελεσματικότητα και ασφά
λεια των εμβολίων, τα μονοκλωνικά αντι
σώματα, τα ανπ-πκά φάρμακα και η εμπει
ρία που έχει αποκομίσει η διεθνής ιατρι
κής και επιστημονική κοινότητα τα δύο
χρόνια της πανδημίας COVID-19 αποτε
λούν σημαντικότατα εφόδια για την αντι
μετώπιση του SARS-CoV-2. Με βάση την
πρόοδο που έχει σημειωθεί ίσως μπορού
με να πούμε ότι το τέλος της πανδημίας
αποτελεί πλέον ένα χειροπιαστό σενάριο
για το 2022. Έως τότε όμως δε θα πρέπει
να ξεχνάμε να παραμείνουμε ασφαλείς.
Εμβολιαζόμαστε και με την αναμνηστική
δόση του εμβολίου έναντι της COVID-19,
χρησιμοποιούμε σωστά μάσκα προσώ
που σε πολυσύχναστους κοινόχρηστους
χώρους και προβαίνουμε άμεσα σε δια
γνωστικό έλεγχο για COVID-19 επί εμφά
νισης συμπτωμάτων. Επιπλέον, πριν από
τις συναθροίσεις μας η διενέργεια δειγ
ματοληπτικού ελέγχου με self test ή rapid
test αποτελεί ένα μέτρο περιορισμού της
διασποράς του SARS-CoV-2.

