
Πόσο διαρκεί η προστασία μετά το COVID-19; 

Τι σημαίνει αυτό για την εξέλιξη της πανδημίας; 

Κοσμάς Πανταζόπουλος, Κωνσταντίνος Νικ .Συρίγος 

Για έναν και πλέον χρόνο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του πλανήτη μας πλήττεται από την 

πανδημία SARS-CoV-2 . Εκατομμύρια συνάνθρωποί μας έχουν νοσήσει με πολλούς από αυτούς να έχουν 

καταλήξει από τη νόσο. Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα καλείται τώρα να απαντήσει σε κάποια 

καίρια ερωτήματα:  

• Αυτοί που έχουν αναρρώσει από τη λοίμωξη COVID-19 έχουν κάποια ανοσία, και συνεπώς 

κάποια προστασία, έναντι του ιού και σε τι βαθμό;  

• Η ανθρωπότητα παραμένει εκτεθειμένη και ευάλωτη σε επαναλοιμώξεις, δεδομένου ότι έχει 

συμβεί σε ένα πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων που νόσησαν εκ νέου στο πρώτο τρίμηνο;  

Οι ιατροί της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», ενός από τα  

νοσοκομεία που δέχτηκε το μεγαλύτερο όγκο ασθενών της πανδημίας, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κο 

Συρίγο Κωνσταντίνο,  καταγράφει τα νεότερα δεδομένα:  

1. Ύστερα από μια ιογενή λοίμωξη  το ανοσοποιητικό μας σύστημα το οποίο και καταπολεμά τον 

ιό, διατηρεί στη μνήμη του τη «μάχη» αυτή. Μια μελέτη η οποία ανακοινώθηκε από το National 

Institute of Health των ΗΠΑ,  σε μικρή ομάδα ατόμων τα οποία  νόσησαν από  COVID-19 δείχνει 

ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των ανθρώπων αυτών  θυμάται τον COVID-19  για μήνες μετά την 

ανάρρωση. 

2. Το ανοσοποιητικό μας  σύστημα καταπολεμά  τις ασθένειες χρησιμοποιώντας διαφορετικούς 

τύπους κυττάρων και παραγόμενων ουσιών όπως τα Τ κύτταρα, τα Β κύτταρα  και τα αντισώματα. 

Ερευνητές εξέτασαν τις ανοσολογικές αντιδράσεις 200 περίπου ατόμων που είχαν αναρρώσει 

από COVID-19. Μερικοί από τους εξετασθέντες είχαν μολυνθεί έως και οκτώ μήνες πριν από την 

ανάλυση. Άλλες περιπτώσεις ήταν πιο πρόσφατες. Από τα άτομα που ανέκαμψαν, το 95% είχε 

«αναμνήσεις» του ανοσοποιητικού συστήματος του ιού που προκαλεί COVID-19, SARS-CoV-

Σχεδόν όλοι είχαν αντισώματα που μπλοκάρουν την πρωτεΐνη «spike» του ιού, την οποία ο ιός 

χρησιμοποιεί για να εισέλθει στα κύτταρα. Ο αριθμός και ο τύπος των αντισωμάτων διέφεραν 

μεταξύ των εξετασθέντων, όμως τα επίπεδα παρέμεναν σταθερά συνήθως με την πάροδο του 

χρόνου και παρουσίαζαν μικρή μείωση έξι έως οκτώ μήνες μετά τη μόλυνση. Τα επίπεδα των 

ανοσοκυττάρων παρέμειναν υψηλά. Έτσι διαπιστώθηκε ότι τα κύτταρα μνήμης Β, τα οποία 

παρήγαγαν τα αντισώματα, αυξήθηκαν μερικούς μήνες μετά από τη μόλυνση και στη συνέχεια 

παρέμειναν σταθερά. Τα Τ κύτταρα στους μισούς από αυτούς ήταν κύτταρα «φονείς» έναντι των  

μολυσμένων  κύτταρων. 

3. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν μια ισχυρή ανοσιακή απόκριση ύστερα από  φυσική λοίμωξη η 

οποία διαρκεί αρκετούς μήνες μετά, σύμφωνα με τους ερευνητές της μελέτης. Η διαπίστωση  

ύπαρξης τίτλου αντισωμάτων έναντι SARS-CoV-2 μάλλον προστατεύει από μια νέα λοίμωξη αν 

και σπάνια  έχουν παρατηρηθεί επαναμολύνσεις μέσα στο πρώτο  τρίμηνο σε κάποιους ασθενείς 

που ανάρρωσαν από φυσική λοίμωξη. 



 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: 

Αυτές οι καταγραφές, οι οποίες διαρκώς πολλαπλασιάζονται, καθώς ο χρόνος που περνά μας πλουτίζει 

σε εμπειρίες και μελέτες, αποτελούν την ελπίδα ότι μαζί με τον εμβολιασμό του πληθυσμού θα μας 

οδηγήσουν σε μία πραγματική «ελευθερία» από την πανδημία και θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε 

την ζωή μας από το σημείο που ο Covid Sars 2 την έβαλε σε «καραντίνα». 

Η επιστήμη και η βιο-τεχνολογία φαίνεται να κερδίζουν τις μάχες και φυσικά θα κερδίσουν και τον 

πόλεμο με το ιό 

  


