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Η εμφάνιση της μετάλλαξης δέλτα (SARS-CoV-2 B.1.617.2 ) στο Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε 

σε απότομη αύξηση των περιπτώσεων COVID-19 και την εμφάνιση ενός νέου πανδημικού 

κύματος με αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία και της ανάγκης μηχανικού αερισμού για 

τους ασθενείς. Αυτό συμβαίνει παρά τον εκτεταμένο εμβολιασμό δημιουργώντας εύλογα το 

ερώτημα της αποτελεσματικότητας των εμβολίων.  

 

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 όπως 

αυτά αποτυπώνονται σε πρόσφατη δημοσίευση στο έγκριτο περιοδικό  The Lancet 

(DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01462-8) σε μελέτη με ονομασία Legacy. 

 

Στη συγκεκριμένη μελέτη μετρήθηκαν τα εξουδετερωτικά αντισώματα σε 106 συμμετέχοντες 

έναντι πέντε στελεχών SARS-CoV-2  μετά από την πρώτη και τη δεύτερη δόση του εμβολίου 

της εταιρείας AstraZeneca, σε μια προσπάθεια να  εκτιμηθεί  η αποτελεσματικότητα ενάντια 

του  νέου στέλεχους του SARS-CoV-2 δέλτα.  

 

Συνοπτικά ,τα αποτελέσματα της μελέτης καταγράφουν την παραγωγή εξουδετερωτικών 

αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό με δύο δόσεις AstraZeneca. Σχεδόν όλοι οι 

συμμετέχοντες (55/63, 87%) είχαν ανιχνεύσιμα εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι των 

στελεχών D614G  (αρχικό στέλεχος) και Β.1.1.7 (στέλεχος άλφα, Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ 

σημαντικά μικρότερος αριθμός εμβολιασμένων είχε εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι του 

Β.1.351 (στέλεχος βήτα, Νότια Αφρική) (38/63, 60%) και του Β.1.617.2 (στέλεχος δέλτα, Ινδία) 

(39/63, 62%). Αντίθετα, άνω του 95% από τους εμβολιασμένους με τις δύο δόσεις του 

εμβολίου Pfizer (BNT162b2) ανέπτυξαν εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι των στελεχών 

Β.1.351 και Β.1.617.2. Ένα άλλο σημαντικό εύρημα της μελέτης έγκειται στο ότι οι 

συμμετέχοντες με προηγούμενη λοίμωξη COVID-19 είχαν σημαντικά υψηλότερο τίτλο 

εξουδετερωτικών  αντισωμάτων έναντι όλων  των στελεχών  μετά από μία μόνο δόση του 

εμβολίου ASTRA ZENECA (AZD1222) συγκριτικά με όσους δεν είχαν νοσήσει. 

 

Συμπερασματικά, οι ερευνητές της μελέτης σημειώνουν ότι αυτοί που εμβολιάστηκαν  με το 

εμβόλιο ASTRA ZENECA έχουν χαμηλότερο τίτλο  αντισωμάτων  έναντι του SARS-CoV-2 

συγκριτικά με το εμβόλιο της Pfizer.Η συγκεκριμένη διαπίστωση είναι σύμφωνη  με τα 

δεδομένα των κλινικών μελετών και με τα  δημοσιευμένα δεδομένα από το Ηνωμένο 

Βασίλειο σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων ενάντια των στελεχών  B.1.617.2 

(60% ASTRA ZENECA έναντι 79% BNT162b2) και Β.1.1.7 (73% AZD1222 έναντι 92% Pfizer).  



Επίσης  εξαιτίας της περιορισμένης προσφοράς των  εμβολίων  mRNA, μπορεί να είναι εφικτό 

να δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό με  AZD1222 (ASTRA ZENECA) , των ατόμων  με 

επιβεβαιωμένο ιστορικό COVID-19, λόγω της εντονότερης αντισωματικής απάντησης τους. 

 

Τελικά  αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη περαιτέρω ορολογικής 

παρακολούθησης για την καλύτερη κατανόηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου και 

την παραγωγή ενημερωμένων εμβολίων ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη προστασία έναντι 

των παραλλαγών SARS-CoV-2. 


