
Πόσο χρόνο διαρκεί η προστασία από τα αντισώματα που απέκτησαν άτομα 
που μολύνθηκαν από τον ιό SARS-CoV-2; Τι σημαίνει αυτό για την εξάπλωση της 

πανδημίας; Πώς πρέπει να σχεδιαστεί η στρατηγική των εμβολιασμών; 
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Η μελέτη της προστασίας που προσφέρει η ανάπτυξη αντισωμάτων που αναπτύσσονται στον 
οργανισμό μετά από μόλυνση από τον ιό SARS-CoV-2, ως προς τον χρόνο διατήρησής τους στο 
αίμα αλλά την κινητική τους, είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη εμβολιαστικών 
προγραμμάτων παγκοσμίως. 

Σε μία πρόσφατη μελέτη πολλαπλών σταδίων, στρωματοποιημένη στον πληθυσμό και με την 
συστηματική επιλογή πληθυσμού 100 κοινοτήτων από τις 13 περιοχές της Γουχάν στην Κίνα, 
απ’όπου ξεκίνησε η πανδημία της λοίμωξης COVID-19, φάνηκε ότι: τα άτομα που είχαν 
μολυνθεί από τον νέο κορωνοϊό και ανέπτυξαν αντισώματα σε αυτόν, διατήρησαν σταθερά τα 
επίπεδα αυτών των αντισωμάτων στο αίμα τους για διάστημα τουλάχιστον 9 μηνών.  
(https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00238-5/fulltext) 
 
Οι ιατροί της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», ενός 
από τα νοσοκομεία που δέχτηκε το μεγαλύτερο όγκο ασθενών της πανδημίας και ξεκίνησε τους 
εμβολιασμούς στην Ελλάδα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κο Συρίγο Κωνσταντίνο, παρουσιάζει 
συνοπτικά τα κυριότερα σημεία της μελέτης αυτής. 
 
Βασικοί στόχοι αυτής της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός του οροεπιπολασμού των αντισωμάτων 
στον πληθυσμό του Wuhan αλλά και οι τρόποι που μεταβάλλονται τα επίπεδα αυτών, 
(συμπεριλαμβανομένων και των εξουδετερωτικών αντισωμάτων), σε άτομα που έχουν μολυνθεί 
από τον ιό SARS-CoV-2.  

Έγινε συλλογή δειγμάτων πλάσματος για ανοσολογικό έλεγχο από περίπου 9.500 κατοίκους της 
Wuhan, σε πρώτη φάση τον Απρίλιο 2020 (δηλ. μία εβδομάδα περίπου αφού έγινε h άρση των 
περιοριστικών μέτρων στην περιοχή) και με δύο επαναληπτικές λήψεις τον Ιούνιο 2020 και τον 
Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2020.  

Θεωρήθηκε σημαντικό στοιχείο της εργασίας αυτής το ότι συμπεριέλαβε άτομα από οικογένειες 
που κατοικούν στην περιοχή και παρέμειναν αρνητικά για αντισώματα έναντι του SARS-CoV-2 
καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε ότι οι συμμετέχοντες στη 
μελέτη δεν εκτέθηκαν για δεύτερη φορά στον ιό. Τα δείγματα πλάσματος ελέγχθηκαν με διάφορα 
τεστ αντισωμάτων που ανιχνεύουν το σύνολο των αντι-SARS-CoV-2 ανοσοσφαιρινών (pan-Igs), τα 
αντισώματα των τάξεων Μ (IgM), G (IgG) και A (IgA) ξεχωριστά, αλλά και τα εξουδετερωτικά 
αντισώματα έναντι του νέου κορωνοϊού. 

Στα αποτελέσματα που αφορούσαν στον Απρίλιο του 2020, ο σταθμισμένος οροεπιπολασμός στο 
επίκεντρο της πανδημίας ήταν πολύ χαμηλός, μόλις 6,9% και ήταν παρόμοιος μεταξύ ανδρών και 
γυναικών. Αυξημένος ήταν ο οροεπιπολασμός στις ηλικίες άνω των 66 ετών (9,51%), ενώ  
χαμηλότερος ήταν στην ηλικιακή ομάδα των 12-17 ετών (3,22%).  

Αξιοσημείωτο ήταν το εύρημα ότι κατά την περίοδο του πρώτου κύματος της πανδημίας στην 
περιοχή της Wuhan ήταν ιδιαίτερα υψηλό το ποσοστό των ασυμπτωματικών περιστατικών, το 
οποίο υπολογίστηκε σε πάνω από 80% των θετικών στον έλεγχο αντισωμάτων ατόμων.  

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00238-5/fulltext)


Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι όλοι οι θετικοί για αντισώματα κάτοικοι της Wuhan είχαν αναπτύξει 
αντισώματα IgG (100%), το 13% είχε και αντισώματα IgM, το 15,8% και αντισώματα IgA, ενώ το 
πλέον σημαντικό εύρημα ήταν ότι σε ποσοστό 40% των θετικών σε αντισώματα ατόμων είχαν 
αναπτύξει ειδικά εξουδετερωτικά αντισώματα για τον SARS-CoV-2.  

Κατά τον επανέλεγχο στις λήψεις δειγμάτων ορού αίματος των ίδιων ατόμων τον Ιούνιο 2020 
(δηλ. 2 μήνες μετά) και τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2020 (δηλ. 6-9 μήνες μετά), παρατηρήθηκε ότι 
τα επίπεδα των ολικών αντισωμάτων (pan-Igs) και κυρίως των εξουδετερωτικών αντισωμάτων 
έναντι του ιού παρέμειναν σταθερά για τουλάχιστον 9 μήνες.  

Το αποτέλεσμα αυτό ήταν εν μέρει αναμενόμενο, καθώς έχει παρατηρηθεί παρόμοια διάρκεια 
διατήρησης αντισωμάτων και για άλλους κορωνοϊούς, (π.χ. η ανοσία έναντι των εποχιακών 
κορωνοϊών διατηρείται για 1-2 χρόνια όπως αποδείχθηκε σε άτομα που μολύνθηκαν με τον SARS-
CoV το 2003 τα οποία παρουσίαζαν εξουδετερωτικά αντισώματα μέχρι και 2 χρόνια μετά την 
αρχική λοίμωξη, ενώ το αντίστοιχο διάστημα για τον MERS-CoV ήταν 15 μήνες).   

Αξίζει να αναφερθεί ότι στα ασυμπτωματικά άτομα, ενώ τα επίπεδα των αντισωμάτων IgG και 
των εξουδετερωτικών αντισωμάτων που ανέπτυξαν ήταν συγκρίσιμα με αυτά των 
συμπτωματικών περιπτώσεων, αριθμητικά λιγότεροι ασυμπτωματικοί ανέπτυξαν 
εξουδετερωτικά αντισώματα μετά τη λοίμωξη (ποσοστό 36,2%, έναντι 55,4% στους 
συμπτωματικούς). Όμως, και στα ασυμπτωματικά άτομα, τα αντισώματα διατηρήθηκαν για 
τουλάχιστον 9 μήνες. 

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτήν την μελέτη είναι συνοπτικά τα 
εξής: 

1. Το ποσοστό 6,9% του σταθμισμένου οροεπιπολασμού αντισωμάτων στον πληθυσμό ήταν 
πολύ χαμηλός και μάλιστα στην Wuhan, ακριβώς στο επίκεντρο της πανδημίας, με τα 
περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα που καταγράφηκαν παγκοσμίως (50.000 μέχρι τον 
Απρίλιο 2020). Είναι φανερό λοιπόν ότι ποσοστό αυτό απέχει μακράν από το απαραίτητο για την 
επίτευξη «ανοσίας της κοινότητας», που έχει υπολογιστεί ότι πρέπει να κυμαίνεται στο 60-70%. 

2. Το ποσοστό των ασυμπτωματικών ατόμων που μολύνθηκαν από την λοίμωξη COVID-19, είναι 
πολύ υψηλότερο από το αναμενόμενο, φθάνοντας το 80% στην περιοχή της Wuhan. Αυτό 
σημαίνει ότι, πολλοί μολυνθέντες από τον SARS-CoV-2 εμφανίζουν τόσο ήπια συμπτώματα που 
δεν αναγνωρίσθηκαν ως συμβατά με COVID-19. 

3. Τα αντισώματα IgG και τα εξουδετερωτικά αντισώματα στους μολυνθέντες από τον SARS-
CoV-2 διατηρούνται για τουλάχιστον 9 μήνες. Συνεπώς, υπάρχει παρατεταμένη προστασία των 
ατόμων που μολύνθηκαν με φυσική λοίμωξη. Αυτό ισχύει και για τα αντισώματα που 
αναπτύσσονται από τον εμβολιασμό. 

4. Ο χρόνος διατήρησης της ανοσίας των 9 μηνών είναι ανεξάρτητη από το φύλο, την ηλικία και 
την εμφάνιση ή όχι συμπτωμάτων της λοίμωξης COVID-19.    

Συμπερασματικά και από αυτήν την μελέτη προκύπτει σαφώς ότι είναι απόλυτα επιβεβλημένο 
να προχωρήσει ο σχεδιασμός για προγράμματα μαζικού εμβολιασμού, ώστε να επιτύχουμε σε 
παγκόσμιο επίπεδο επαρκή ποσοστά πληθυσμού με ανοσία, δηλαδή «ανοσία της κοινότητας».  

Μόνο έτσι, προς το παρόν, μπορούμε να αναμένουμε επαρκή προστασία του πληθυσμού που 
κινδυνεύει από την σοβαρή μορφή της λοίμωξης ή από την επαναμόλυνση και άρα να ελεγχθεί 
αποτελεσματικά η αναζωπύρωση της πανδημίας στο μέλλον. 


