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Η Ανοσολογία
στη διάγνωση, θεραπεία, πρόληψη 

της COVID-19

ENOTHTA VI



ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΠΡΟΛΗΨΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η ανοσολογική μελέτη 
του SARS-CoV-2 

έχει δώσει τη δυνατότητα στους επιστήμονες
για αξιόπιστη έγκαιρη διάγνωση και εντοπισμό των 

νοσούντων και των ανοσοποιούμενων,  
για θεραπευτικές παρεμβάσεις στη νόσο, 

αλλά και για την προστασία του πληθυσμού και τον 
έλεγχο της πανδημίας



μόλυνση

πολλαπλασιασμός ιού Περίοδος μολυσματικότητας

παράθυρο

ΝΟΣΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

Ανοσολογική διάγνωση Γνωρίζοντας τα στάδια της ανοσοαπάντησης
μπορούμε να προσεγγίζουμε ανοσολογικά τη 

διερεύνηση (διάγνωση, παρακολούθηση)                   
της COVID-19.

Αναζητούμε αντιγόνο στην αρχική φάση του 
πολλαπλασιασμού και της μολυσματικότητας (μοριακή 

τεχνική, rapid test).
Μετράμε αντισώματα, τους τύπους τους (IgM, IgG) 
και την ειδικότητά τους (εξουδετερωτικά η μη) κατά 

την πορεία και την ανάρρωση. 



 πολλαπλασιασμού/ διασποράς ιού

 φλεγμονώδους αντίδρασης παρεμπόδιση μεταφοράς μηνυμάτων 
στα Τ λεμφοκύτταρα

Ανοσοτροποποιητική δράση

ενίσχυση εξουδετερωτικής δράσης 

•αντι-ιικά μόρια, κατά την είσοδο του ιού, 
• aντι-φλεγμονώδη μόρια για έλεγχο της αρχικής φλεγμονής, 
• μονοκλωνικά αντισώματα έναντι κυτταροκινών όταν αρχίζει η 
καταιγίδα των κυτταροκινών …

Γνωρίζοντας σε ποια στάδια της ανοσιακής απάντησης 
παρεμβαίνει ο ιός και τον τρόπο που την εκτρέπει, η 
Ανοσολογία προτείνει ανάλογες ανοσοπαρεμβάσεις:

Πλάσμα από 
αναρρώσαντα 

ασθενή 



Πλάσμα από 
αναρρώσαντα

Κορτικοστεροϊδή

Νοσηλευόμενος ασθενής  

Χορήγηση οξυγόνου Νοσηλεία σε ΜΕΘ

Φλεγμονώδης φάσηΦλεγμονώδης φάση

Αντι-ιικά
μόρια 

Εξωνοσοκομειακοί
ασθενείς

Μονοκλωνικά
αντισωματα

Ενθαρρυντική για την αντιμετώπιση της Covid-19 είναι η  ανακάλυψη μονοκλωνικών αντισωμάτων που 
εξουδετερώνουν τον ιό.

Για θεραπεία εξωνοσοκομειακών ασθενών που έχουν μολυνθεί και διατρέχουν κίνδυνο εξέλιξης σε σοβαρή νόσηση. 
Η χορήγησή τους δεν ενδείκνυται για  νοσηλευμένους ασθενείς με πιο προχωρημένη νόσο.
Τα δεδομένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους είναι ακόμα περιορισμένα. 



Ενεργοποίηση
Δενδριτικών κυττάρων
και πρόσληψη των ιικών 

αντιγόνων 

Φυσική άμυνα

Τ κύτταρο μνήμης

Επαγωγή ειδικής 
άμυνας

Ανοσιακή μνήμη 
στον SARS-CoV-2

Β κύτταρο μνήμης

Λοίμωξη από 
SARS-CoV-2

Μήνες    ΈτηΕβδομάδες  

Ιός/αντιγόνο
Ειδικά αντισώματα
Β κύτταρα μνήμης
Τ κύτταρα μνήμης

πλασματοκύτταροΒ κύτταρο

Θανάτωση 
μολυσμένων 
κυττάρων

Παραγωγή 
κυτταροκινών

Επαγωγή 
αντισωμάτων

Ρύθμιση 
φλεγμονής

Λοίμωξη 

Σε 
θυμάμαι

Ιός/αντιγόνο

Β κύτταρα μνήμης

Ειδικά αντισώματα

Τ κύτταρα μνήμης

Ανοσολογική μνήμη: 
Μια από τις κύριες ιδιότητες του Ανοσιακού Συστήματος είναι η 
διατήρηση της ανάμνησης μιας πρώτης επαφής με συγκεκριμένο 
αντιγόνο ώστε σε επόμενη έκθεση στο ίδιο αντιγόνο να επάγει 
μια δευτερογενή ανοσιακή απάντηση ταχύτερη και ισχυρότερη 

από την πρωτογενή. 



Σε 
θυμάμαι

Οι γνώσεις για την ανοσολογική μνήμη άνοιξαν το δρόμο για 
προφύλαξη από την COVID-19 λοίμωξη με τον εμβολιασμό  



Immunology

Immunologia

Immunologie

ΕΜΒΟΛΙΑ για την COVID-19
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Αρχή – Στόχος - Τύποι Εμβολίων

εμβολιασμός  ανάπτυξη  ανοσολογικής μνήμης  ανοσία 

Σε θυμάμαι

Βασική αρχή του εμβολιασμού είναι να 
χορηγηθεί αντιγόνο έναντι του οποίου 

θα δημιουργηθεί  πρωτογενής ανοσιακή
απάντηση, 

η οποία θα καταλείπει κύτταρα μνήμης, 
ώστε στην περίπτωση  που το άτομο 
μολυνθεί, να αναπτύξει δευτερογενή 

προστατευτική απάντηση. 



αντίσωμα
έναντι της πρωτεΐνης S

πρωτεΐνη ακίδα S

λοίμωξη

κυτταρική μεμβράνη

αντισώματα 
έναντι της πρωτεΐνης S

Παρεμπόδιση εισόδου του ιού 
στα κύτταρα

+ 
παραμονή κυττάρων μνήμης που 

σε ενδεχόμενη μελλοντική 
μόλυνση θα δώσουν ισχυρή 

ανοσιακή απάντηση
ΟΧΙ ΛΟΙΜΩΞΗ

Τα εμβόλια στοχεύουν 
στην ανάπτυξη ανοσίας 
για την πρωτεΐνη S

Αρχή – Στόχος - Τύποι Εμβολίων



Πλήρους ιού 
αδρανοποιημένου

Πλήρους ιού 
εξασθενημένου 

Ιικών φορέων

Ιικών
πρωτεϊνών, 
υποομάδων 

DNA 

mRNA

Χρησιμοποιείται ο ίδιος ο ιός σε εξασθενημένη ή αδρανοποιημένη μορφή

Χρησιμοποιείται ένας άλλος, αβλαβής ιός για τη μεταφορά «οδηγιών» για παραγωγή 
της πρωτεΐνης S του SARS-CoV-2 από τα κύτταρα του εμβολιαζόμενου, που στη 

συνέχεια θα αναπτύξει προστατευτική απάντηση

Χρησιμοποιείται DNA ή RNA για την πρωτεΐνη S, που μεταφέρεται ενθυλακωμένο 
σε ένα περίβλημα νaνοσωματιδιακών λιπιδίων στο κυτταρόπλασμα των ανθρώπινων 

κυττάρων όπου δίνει τις γενετικές οδηγίες για να φτιαχτούν αντίγραφα της 
πρωτεΐνης S ώστε να αναπτυχθεί αντι-S ανοσιακή απάντηση 

Χρησιμοποιούνται διάφορες υποομάδες ιικών πρωτεϊνών  (S ή M) του κορωνοϊού

μπορούν ακόμα να αναπαραχθούν 

απενεργοποίηση γονιδίων, όχι αναπαραγωγή

Υπάρχουν διάφοροι τύποι εμβολίων που χρησιμοποιούνται ή δοκιμάζονται έναντι του κορωνοϊού

Πλήρους ιού 
αδρανοποιημένου

Πλήρους ιού 
εξασθενημένου 

Πλήρους ιού 
αδρανοποιημένου

Πλήρους ιού 
εξασθενημένου 

DNA 

mRNA

Αρχή – Στόχος - Τύποι Εμβολίων



DNA 

Β λεμφοκύτταρο μνήμης

Έρωση
ιού εξουδετέρωση ιού

αντισώματα 

κυτταροτοξικό
Τ λεμφοκύτταρο

Novavax

AstraZeneca
Sputnik V
CanSino
Johnson & Johnson

Sinopharm
Sandoval

Pfizer-BioNTech
Moderna

Ιικών  πρωτεϊνών, 
υποομάδων 

RNA

Ιικών φορέων

Πλήρους ιού 
αδρανοποιημένου

Πλήρους ιού 
εξασθενημένου 

Σε θυμάμαι

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΗΣΗ
Με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους 

παρουσιασθούν τα αντιγόνα του ιού στο Ανοσιακό
Σύστημα, θα αναπτυχθεί ανοσιακή απάντηση. 

Η αντίδραση θα αφήσει μνήμη με Τ και Β λεμφοκύτταρα 
που θα θυμούνται τον SARS-CoV-2 και θα τον 

καταπολεμήσουν αν υπάρξει μόλυνση στο μέλλον. 

Αρχή – Στόχος - Τύποι Εμβολίων



Pfizer-BioNTech
Moderna 94,1% αποτελεσματικότητα (86,4% - 97,5%)

95% αποτελεσματικότητα (87,7%-100%)

διάσπαση
mRNA

Eμβόλια mRNA



Ιικός Φορέας
με γονίδια πρωτεΐνης S

Ιικός φορέας
γονίδια πρωτεΐνη 

ακίδα S

AstraZeneca
Johnson & Johnson

αποτελεσματικότητα 76% (62% και 90%)

αποτελεσματικότητα 66% (από κλινικές μελέτες φάσης IIIEμβόλια ιικών φορέων



Κοίλο νανοσωματίδιο
Φορτωμένο με 
ανοσοενισχυτικό 

Εμβόλιο που 
μιμείται τον ιό

Ιικά αντιγόνα
(πρωτεϊνης S)

εξουδετερωτικά αντισώματα κατά
SARS-CoV-1,
SARS-CoV-2,
παραλλαγμένων στελεχών β και γ
 batCoVs (στελέχη νυχτερίδων)

pan-Coronavirus vaccine?

Nature Μάϊος 2021

Πολυδύναμα εμβόλια Πρόσφατες ελπίδες για δημιουργία  εμβολίων που θα 
καλύπτουν όλους τους κορωνοϊούς και τις μεταλλάξεις

Εμβόλιο «τρία σε ένα» κατά της Covid-19, της γρίπης και του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) 
ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει η εταιρεία  Moderna . To πρωτοποριακό εμβόλιο θα τροποποιείται διαρκώς 
προκειμένου να αντιμετωπίζει νέες μεταλλάξεις. Πρόθεση να αποτελεί ετήσιο αναμνηστικό εμβόλιο για 
λοιμώξεις του αναπνευστικού, το οποίο θα προσαρμόζεται . Δεκέμβριος 2021



Mελλοντική προοπτική 
για εμβολιασμό 

ευπαθών/ειδικών ομάδων

Αποτελεσματικότητα 
Χωρίς παρενέργειες

Αποτελεσματικότητα
Παρενέργειες

Μη αποτελεσματικό
Χωρίς παρενέργειες

Μη αποτελεσματικό 
Παρενέργειες 

Το σωστό εμβόλιο
Στο σωστό άνθρωπο

Τη σωστή ώρα
Στη σωστή δόση

Εξατομικευμένα  εμβόλια
Η σύγχρονη τάση εφαρμογής  

εξατομικευμένης ιατρικής κατευθύνει 
και προς εξατομικευμένα εμβόλια 



Καθ. Ε. Αθανασάκη
Τμήμα Βιολογίας
Παν. Κρήτης

εμφύτευμα

Εξατομικευμένο, 
εμφυτεύσιμο εμβόλιο έναντι 

του SARS-CoV-2

εμφυτεύσιμο
εμβόλιο

μη μολυσματικά 
θραύσματα του ιού 

κύτταρα εμβολιαζόμενου

ενεργοποίηση 
των κυττάρων

ικρίωμα 
πυριτίου

Για εφαρμογή σε ευπαθείς ομάδες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
τα κύτταρα του ιδίου του ατόμου ενεργοποιούνται 

εκτός οργανισμού 
με μη μολυσματικά θραύσματα του ιού πάνω σε 

ικρίωμα πυριτίου, το οποίο στη συνέχεια 
εμφυτεύεται στον εμβολιαζόμενο



Πληθώρα ανοσολογικών μελετών
δίνουν καθημερινά τεκμηριωμένες 
απαντήσεις στα αρχικά ερωτήματα 

και 
ανοίγουν δρόμους για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των 
εμβολίων

Τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά

 Προστασία εμβολίων COVID-19 από άλλες ιώσεις

 Τυχόν ανοσοπαθολογικές παρενέργειες των εμβολίων 

 Πρακτικές βελτίωσης αποτελεσματικότητας και ασφάλειας

 Αποτελεσματικότητα για τα παραλλαγμένα στελέχη του ιού

 Διάρκεια προστασίας από εξουδετερωτικά αντισώματα  
 Συμμετοχή των T λεμφοκυττάρων στην προστασία 
 Ρόλος ανοσολογικής γήρανσης και ανοσοκαταστολής
 Εμβολιασμός σε οροθετικούς λόγω νόσησης
 Ανοσογενετικά χαρακτηριστικά χαμηλών απαντητών

Αρχικά ερωτήματα:



“Αρνητές” των εμβολίων υπήρχαν πάντα. Υπήρχαν από το 1796, όταν ο 
Τζέννερ έκανε τον πρώτο εμβολιασμό κατά της ευλογιάς. Δυστυχώς υπάρχουν 

και σήμερα, σε μια εποχή  κυριαρχίας της επιστήμης  και του σεβασμού του 
ανθρώπου

18ος αιώνας 21ος αιώνας



 Οι δοκιμές για την ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου βασίζονται σε 

αυστηρές επιστημονικές μεθόδους που έχουν 
εγκριθεί από ανεξάρτητη επιστημονική κοινότητα

 Οι κίνδυνοι ανεπιθύμητων ενεργειών από τo μη 
εμβολιασμό είναι πολύ υψηλότεροι από εκείνους που 

προέρχονται από τον εμβολιασμό

Τα εμβόλια κατά της COVID-19 βασίζονται 
κυρίως σε καλά δοκιμασμένες τεχνολογίες 

Οι απαντήσεις της Ανoσολογικής 
Κοινότητας στους αρνητές του 

εμβολιασμού 

Φάσης 1 
Ασφάλεια  

Φάσης 2 
Διευρυμένη

ασφάλεια

Φάσης 3   
Αποτελεσματικότητα

Φάση παραγωγής – διάθεσης
στην αγορά και επιτήρησης

Φάση ελέγχου και πιστοποίησης 
Από αρμόδιους οργανισμούς (FDA, EMA)

Απαντήσεις σε 
φόβους/αρνήσεις

 ο φόβος παρενεργειών

 η αμφίβολη αποτελεσματικότητα 

 όχι προσωπικός κίνδυνος για σοβαρή νόσηση

Συνήθεις λόγοι 
άρνησης του εμβολιασμού



Απαντήσεις στους 
προβληματισμούς

Αμφιβολίες για τα εμβόλια 
νέας τεχνολογίας (mRNA)

 Μήπως τα mRNA εμβόλια 
επηρεάζουν

το ανθρώπινο DNA?

ΌΧΙ
Τα νουκλεϊκά οξέα που περιέχονται στα 
εμβόλια μπαίνουν στο κυτταρόπλασμα (και 
όχι στον πυρήνα) των ανθρώπινων 
κυττάρων. Αφού δώσουν τις γενετικές 
πληροφορίες για δημιουργία αντιγράφων τις 
πρωτεΐνης S, διασπώνται και δεν 
επηρεάζουν το ανθρώπινο DNA

 Πώς αναπτύχθηκαν γρήγορα τα 
εμβόλια DNA?

Το μόνο που χρειάζεται για να σχεδιαστεί ένα 
mRNA εμβόλιο είναι η γενετική αλληλουχία του 
ιού, κάτι που η σημερινή τεχνολογία επιτρέπει 

να γίνει πολύ γρήγορα. Οι επιστήμονες 
ταυτοποίησαν τον γενετικό κώδικα του ιού μέσα 

σε 2 εβδομάδες από την  απομόνωση του.  



Τα εμβόλια είναι από τις πιο αποτελεσματικές
παρεμβάσεις δημόσιας υγείας στην ανθρώπινη ιστορία

Με τους εμβολιασμούς έχουν 
ελαττωθεί ή και εκλείψει 

κρούσματα διαφόρων λοιμωδών 
νοσημάτων

και
έχουν σωθεί εκατομμύρια ζωές 



μολύνεται; μεταδίδει; 

Ένα ερώτημα καίριου ενδιαφέροντος είναι  αν μπορεί να νοσήσει και αν 
μπορεί να μεταδώσει τον κορωνοϊό κάποιος που έχει εμβολιασθεί 



εμβολιασμένος

ασθενής

μολύνεται 

ήπια λοίμωξη
εξουδετέρωση ιού

περιορισμένη
διασπορά

Οι εμβολιασμένοι θα πρέπει να συνεχίσουν να φορούν μάσκες και να τηρούν κοινωνική απόσταση, 
ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα μόλυνσής τους, μόλυνσης άλλων ατόμων και να προωθείται η 

ανοσία στην κοινότητα

Οι εμβολιασμένοι μπορεί  
να μολυνθούν, αλλά 
σίγουρα ελέγχουν 
καλύτερα τον ιό

Στο παράθυρο χρόνου από την 
είσοδο του ιού μέχρι την ανάπτυξη 

της δευτερογενούς αντι-ιικής
απάντησης για εξουδετέρωση του ιού 

και ελάττωση του ιικού φορτίου, 
μπορεί να μεταδώσουν τον ιό 



Ανοσία κοινότητας/αγέλης

Μορφή έμμεσης προστασίας 
που συμβαίνει όταν ένα 
μεγάλο ποσοστό ενός 

πληθυσμού έχει 
γίνει άνοσο σε μια μόλυνση, 
είτε μέσω προηγούμενων 

μολύνσεων είτε μέσω 
εμβολιασμού, 

παρέχοντας έτσι έναν βαθμό 
προστασίας σε άτομα που δεν 

είναι άνοσα («ανοσία της 
αγέλης»),

Πολλοί 
θα νοσήσουν 

Ελάχιστοι 
θα νοσήσουν

Θα νοσήσει 
η πλειονότητα

φραγμός στη μετάδοση του 
ιού, δηλαδή η εξάπλωσή του 

να μην  επαρκεί για να 
συντηρήσει την 

επιδημία, οπότε σε βάθος 
χρόνου η επιδημία να σβήσει 



Immunology
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Μεταλλάξεις και Εμβόλια
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Είναι τα εμβόλια αποτελεσματικά στα 
μεταλλαγμένα στελέχη; 

Γονιδίωμα του ιού



Μεταλλαγμένα στελέχη 
πιθανόν μειώνουν την 

αποτελεσματικότητα των 
εμβολίων

Σταδιακά μπορεί να 
επικρατήσουν στελέχη με 

μεταλλάξεις που θα 
διαφεύγουν από τα 

εμβόλια 

Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι,                    
λόγω της φύσης του ιού, 

είναι απίθανο να  εμφανισθούν 
μεταλλαγμένα στελέχη που θα διαφεύγουν 

από τη δράση των εμβολίων

Εμβόλια και Μεταλλάξεις



Από τον εμβολιασμό δεν δημιουργείται ένα μόνο αντίσωμα αλλά πολλά 
διαφορετικά που αναγνωρίζουν διαφορετικούς επιτόπους των αντιγόνων του ιού

Το γονίδιο της S πρωτεΐνης του ιού βρίσκεται υπό εξελικτικό περιορισμό 

Η  εξασθένηση της ανοσολογικής κάλυψης των εμβολίων δεν αναμένεται να 
συμβεί γρήγορα 

Η τεχνολογία mRNA είναι πολύ ευέλικτη και μπορεί να φιλοξενήσει νέες 
μεταλλάξεις αν και εφόσον χρειαστούν

Εμβόλια και Μεταλλάξεις



Από τον εμβολιασμό δεν δημιουργείται ένα μόνο αντίσωμα αλλά πολλά διαφορετικά που 
αναγνωρίζουν διαφορετικούς επιτόπους των αντιγόνων του ιού. Πιθανότατα θα χρειαστεί να 

συσσωρευτούν πολλαπλές μεταλλάξεις στην ακίδα για να αποφύγει ο ιός την ανοσία που 
προκαλείται από εμβόλια ή από φυσική λοίμωξη να μειωθεί δηλαδή η αποτελεσματικότητά του.

Αν όχι όλα, 
μερικά από τα αντισώματα 
θα εξουδετερώσουν και 

τους μεταλλαγμένους ιούς 

Εμβόλια και Μεταλλάξεις



Η  εξασθένηση της ανοσολογικής κάλυψης 
των εμβολίων δεν αναμένεται να συμβεί 

σύντομα γιατί, επειδή ο  ιός έχει 
τεράστιο γονιδίωμα, εμφανίζει μια 

βραδύτερη μεταλλακτική δραστηριότητα σε 
σχέση με άλλους ιούς RNA. 

Εμβόλια και Μεταλλάξεις



Σημεία έντονης 
μεταλλακτικής 
δραστηριότητας

Όχι έντονη μεταλλακτική 
δραστηριότητα στην περιοχή 
που κωδικοποιεί για το σημείο 

όπου συνδέονται τα 
εξουδετερωτικά αντισώματα

πρωτεΐνη S

λιγότερες 
παραλλαγές

περισσότερες
παραλλαγές

ποικιλομορφία
νουκλεοπρωτεϊνών

πρωτεΐνη S

Το γονίδιο της S πρωτεΐνης του ιού 
βρίσκεται υπό εξελικτικό περιορισμό, 
δηλαδή δεν είναι από τα γονίδια του 

ιού που μεταλλάσσονται Το στέλεχος Ο 
φαίνεται να 
αποτελεί 
εξαίρεση 

παρουσιάζοντας 
μεγάλο αριθμό 
μεταλλάξεων 

στην S περιοχή  

Εμβόλια και Μεταλλάξεις



Παρατηρείται διαρκής αύξηση του 
αριθμού των μεταλλαγμένων 

στελεχών διεθνώς

Ωστόσο, αυξάνονται τα στοιχεία ότι αυτές οι παραλλαγές 
μοιράζονται παρόμοιους συνδυασμούς μεταλλάξεων,

επομένως η αντιμετώπιση των                           
μεταλλάξεων μπορεί να μην είναι ένας πολυμέτωπος πόλεμος. 

κοινές
Μεταλλάξεις

σε στέλεχος δ και στέλεχος ο



Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τα εμβόλια mRNA είναι πολύ ευέλικτη 
(επεκτάσιμη)  και μπορεί να φιλοξενήσει ταχύτατα εμβόλια για νέες μεταλλάξεις 

αν και εφόσον χρειαστούν  

Εμβόλια και Μεταλλάξεις

Αντικατάσταση αρχικού mRNA από εκείνο του νέου μεταλλαγμένου στελέχους 



γάμμα

άλφα

βήτα

αρχικό

ΣΤΕΛΕΧΟΣ

; 397: 2461-2462

Pfizer-BioNTechAstraZeneca

Εξουδετερωτικά αντισώματα σε πλήρως εμβολιασμένους με

Moderna

87%

87%

60%

62%

>95%

>95%

73%
92%

79%60%

+

+

>90% προστασία από 
ανάγκη νοσηλείας σε 

νοσοκομείο

Τα χρησιμοποιούμενα εμβόλια προστατεύουν έναντι και μεταλλαγμένων στελεχών του SARS-CoV-2
Lancet 2021; 397: 2461-2462

Lancet. 2021 Jun 28 doi: 10.1016/S0140-6736(21)01462-8

δέλτα
(B.1.617.2)

Προστατεύουν και για το στέλεχος OMIKRON από τις σοβαρές μορφές της Covid-19 (ΠΟΥ 8-12-2021)
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ENOTHTA IX

Mηνύματα



Η ιστορία μας λέει ότι οι ιοί μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα για να αποφύγουν τα 
εμπόδια στη μετάδοση, ειδικά όταν οι λοιμώξεις παραμένουν πολυάριθμες

Όσο περισσότερες λοιμώξεις υπάρχουν, τόσο αυξάνουν οι 
πιθανότητες μεταλλάξεων και μάλιστα θα πολλαπλασιασθούν 

εκείνες που θα βοηθήσουν τον ιό να επιβιώσει



ο SARS-CoV-2 έχει δυναμική υπερμετάδοσης

O αριθμός των ατόμων που έχουν νοσήσει παγκοσμίως πλησιάζει τα 200 εκατομμύρια 

Παρά την προστασία που προσφέρει το ανοσιακό σύστημα, 
η νόσος COVID-19 

έχει οδηγήσει σε θάνατο περισσότερους από 5 εκατομμύρια ανθρώπους 
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Διαγνωστικές δοκιμασίες

Ανοσοθεραπείες 
(μονοκλωνικά αντισώματα)

Η Ανοσολογική έρευνα και η τεχνολογία 
μας έχουν προσφέρει 3 μεγάλα δώρα για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας COVID-19

ΕΜΒΟΛΙΑ

Διαγνωστικές δοκιμασίες
για έγκαιρη και αξιόπιστη  

διάγνωση της νόσου 

Aνοσοθεραπείες
για διάσωση 

των σοβαρά νοσούντων

ΕΜΒΟΛΙΑ, το μεγάλο 
δώρο για απελευθέρωση 

από την πανδημία 



ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ:
491.937.558

ΘΑΝΑΤΟΙ:
6.176.977

Αντι-ιικά φάρμακα Ανοσοθεραπεία Εμβόλια

290 διαφορετικά 
εμβόλια σε εξέλιξη, 

πάνω από 90 σε 
κλινικές δοκιμές ,

14 σε χρήση !!!

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
>8,311,161,834
δόσεων εμβολίου

• Ανοσοθεραπεία με IFN
• Μονοκλωνικά αντισώματα 
• Μονοκλωνικά έναντι 

κυτταροκινών
• Κυτταρικές θεραπείες
• Αναστολή αναστολέων 
• Νέα αντιϊκά φάρμακα

Στοιχεία ΠΟΥ, 4 Απριλίου 2022



 Άτομα με υποκείμενα νοσήματα
 Άτομα ηλικιωμένα 

μειωμένη φυσική άμυνα 
ανεπαρκή ειδική ανοσία

αργή ανοσολογική αντίδραση
μείωση του λειτουργικού 

αποθέματος για την 
αντιμετώπιση μιας πολύ-

οργανικής νόσου

σε περίπτωση μόλυνσης, 
θα έχουν σοβαρή και 
δυνητικά θανατηφόρα 

νόσηση

επιβάλλεται να 
εμβολιαστούν, ώστε σε 

περίπτωση μόλυνσης, να 
νοσήσουν 

ασυμπτωματικά ή ήπια 

COVID-19         Μεγάλος κίνδυνος για τις ευπαθείς ομάδες,
στις οποίες και ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ εμβολιασμός



COVID-19         Εμβολιασμός στα παιδιά

Σοβαρές νοσήσεις και θάνατοι από τη νόσο Covid-19 
έχουν παρατηρηθεί ακόμα και σε παιδιά. 

Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε ποιά παιδιά είναι 
περισσότερο ευάλωτα απέναντι στην νόσο Covid-19 και ως 

εκ τούτου θα πρέπει όλα (από 5 ετών και πάνω) να 
εμβολιαστούν και να υπάρξει οριζόντια προστασία.

Τα εμβολιασμένα παιδιά θα βοηθήσουν και στην προστασία 
των άλλων μελών της οικογένειάς τους και ιδιαίτερα 

εκείνων που έχουν αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά  
αν μολυνθούν. 

Οι Παιδίατροι είναι οι πλέον αρμόδιοι να εξηγήσουν 
στα παιδιά και τους γονείς 

Το CDC συνιστά τον εμβολιασμό παιδιών 5-17 ετών 
με το mRNA εμβόλιο Pfizer-BioNTech (18-11-2021)



COVID-19         Εμβολιασμός σε εγκύους 

Ο εμβολιασμός για τη νόσο Covid-19 συνιστάται για γυναίκες που 
προγραμματίζουν κύηση ή εγκυμονούν,

προκειμένου να ελαττωθούν οι κίνδυνοι από τη νόσο 
για τις ίδιες και την κύησή τους 

Σημαντικός είναι ο ρόλος των Γυναικολόγων στην ενθάρρυνση των 
γυναικών να εμβολιασθούν 

19 Μαΐου 2021
Αμερικανική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής



Ευπαθή και όχι μόνον άτομα θα προστατευθούν
με τη δημιουργία ΤΕΙΧΟΥΣ ΑΝΟΣΙΑΣ



Ατομικό και κοινωνικό χρέος 
η έμπρακτη αποδοχή των ευεργετημάτων του εμβολιασμού

Απαιτείται συστράτευση όλων για να υπάρξει υψηλό 
ποσοστό του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί, ώστε να 

επιβραδυνθεί ο ρυθμός εξάπλωσης του ιού και να χτιστεί 
τείχος ανοσίας με ελεγχόμενο τρόπο

Η συμμετοχή των νέων είναι απαραίτητη



Τα νιάτα και η δύναμη δεν εξασφαλίζουν 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Γενετικοί και επιγενετικοί
παράγοντες καθορίζουν το 

αμυντικό status κάθε ατόμου



Οι ΝΕΟΙ, τηρώντας τα μέτρα προστασίας και εμβολιαζόμενοι,
φέρνουν πιο κοντά το τείχος της ανοσίας και προστατεύονται οι ίδιοι από τη νόσο

Ο SARS-CoV-2 και η νόσος COVID-19 δεν φείδονται 
της προσβολής, ακόμα και της σοβαρής νόσησης των νέων



ΟΛΟΙ μπορεί να μολυνθούν

Προστασία με τήρηση αποστάσεων και χρήση μάσκας

ΚΑΠΟΙΟΙ μπορεί να έχουν προδιαγραφές για σοβαρή νόσο

Πρόληψη με ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ



Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας: 
η «διστακτικότητα για τα εμβόλια» είναι ένας από τους 10 

μεγαλύτερους κινδύνους για την παγκόσμια υγεία



Στον ανταγωνισμό ιού και Ανοσιακού Συστήματος 

τα δεδομένα και τα προγνωστικά 

είναι υπέρ της ΝΙΚΗΣ του ανοσοποιημένου





Τα εμβόλια αποτελούν ανάχωμα 
προστασίας από τον επιτιθέμενο ιό

Η ανοσολογική έρευνα και η τεχνολογία 
οδηγούν την κούρσα αντιμετώπισης 

της COVID-19



Εμπιστευόμαστε την επιστήμη 
Αγαπάμε τη ζωή

Σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας

Γινόμαστε όλοι πομποί των ευεργετημάτων του εμβολιασμού
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The hashtags for the
Day of Immunology:

#ThankYouImmunology

#DayofImmunology

IUIS/EFIS



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ!
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