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Για έναν και πλέον χρόνο ο  πλανήτη μας πλήττετε από την πανδημία SARS-CoV-2 . Εκατομμύρια 
συνανθρωποί μας έχουν νοσήσει με πολλούς από αυτούς να έχουν καταλήξει από τη νόσο. 
Καθώς διανύουμε  το 2ο έτος της πανδημίας COVID-19, ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 
παραμένει η  καλύτερη προληπτική προστασία έναντι της λοίμωξης , της σοβαρής νόσησης και 
της  απώλειας  της ζωής των νοσούντων καθώς και των μακροπρόθεσμων συνεπειών της 
ασθένειας. Κι ενώ  ο εμβολιασμός αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για τον τερματισμό της 
πανδημίας και την επιστροφή στην κανονική ζωή νέα  φαρμακοθεραπευτικά μέσα, όπως τα 
μονοκλωνικά αντισώματα, κατά της COVID-19 γίνονται  διαθέσιμα για τη θεραπεία όσων έχουν 
μολυνθεί. Το  Π.Γ.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», αποτελεί ένα  από τα δύο νοσοκομεία των Αθηνών στο 
οποίο θα χορηγείτε το σκεύασμα των μονοκλωνικών αντισωμάτων στα οργανωμένα του 
ιατρεία. 

 Η Γ Πανεπιστημιακή Παθολογική κλινική στο  Π.Γ.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», με επιβλέποντα τον 
Καθηγητή κο Συρίγο Κωνσταντίνο υπηρέτησε  αδιάλειπτα και συνεχώς καθόλη τη διάρκεια της 
πανδημίας την υγεία των πολιτών και συνεχίζει να το κάνει  με υψηλό το αίσθημα ευθύνης . 
Έτσι  απαντά και σε ερωτήματα που προκύπτουν από τις νέες θεραπευτικές επιλογές των 
μονοκλωνικών αντισωμάτων ,όπως: 

1.Τι είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα 

Πρόκειται για αντισώματα τα οποία  έχουν σαν  στόχο  την πρωτείνη-ακίδα του SARS-CoV2 . 
Συγκεκριμένα συνδέονται με τον υποδοχέα ACE-2 των ανθρώπινων κυττάρων κι έτσι 
αποτρέπουν  την σύνδεση του ιού και την είσοδο του στα κύτταρα. Μέχρι τώρα έχουν μελετηθεί  
σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 οι οποίοι είχαν ήπια/μέτρια συμπτώματα. Οι ασθενείς αυτοί 
δεν έχρηζαν  νοσηλεία ή χορήγηση οξυγόνου αλλά είχαν  παράγοντες κινδύνου για εξέλιξη σε 
σοβαρή νόσο. Η χρήση των μονοκλωνικών αντισωμάτων σε αυτούς τους ασθενείς μείωσε την 
πιθανότητα νοσηλείας ή θανάτου κατά 70-85%. Δεν έχουν μέχρι στιγμής αποδειχθεί 
αποτελεσματικά και δεν έχουν ένδειξη σε νοσηλευόμενους για COVID-19 ασθενείς. 

2.Ποιοί μπορούν να λάβουν τα μονοκλωνικά αντισώματα 

Από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, 
έχουν θεσπιστεί κριτήρια προτεραιότητας για τη  χορήγηση  μονοκλωνικών αντισωμάτων. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες ως  ασθενείς κατάλληλοι για θεραπεία είναι ενήλικες ή παιδιά ηλικίας 
12 ετών και μεγαλύτερα και με βάρος ≥ 40 kg, οι οποίοι έχουν βρεθεί θετικοί για COVID-19, 
έχουν ήπια έως μέτριας βαρύτητας συμπτωματα τις τελευταίες 5 ημέρες και δε νοσηλεύονται. 
Επιπλέον   θα πρέπει να ανήκουν σε μια από τις  ακόλουθες ομάδες οι οποίες θεωρούνται ότι 
διατρέχουν  σοβαρό κίνδυνο επιβάρυνσης της κατάστασής τους: 

➢ Μεταμοσχευμένοι με  συμπαγή όργανα ή με αιμοποιητικά κύτταρα 
➢ Άτομα που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου 
➢ Άτομα που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή σε περιτοναϊκή κάθαρση  
➢ Ασθενείς με κυστική Ίνωση 
➢ Ασθενείς με καρκίνους συμπαγών  οργάνων που υποβάλλονται σε θεραπεία 

(χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλη θεραπεία) το τελευταίο έτος 



➢ Πάσχοντες από αιματολογικές κακοήθειες το τελευταίο έτος 
➢ Ασθενείς με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες & 2-παθείς λόγω θεραπείας με Β-ειδικούς 

παράγοντες π.χ. Rituximab 
➢ Πάσχοντες από HIV με CD4<200 κύτταρα/μL 
➢ Εγκυμονούσες  τρίτου τριμήνου 
➢ Διαμονή σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων που παρουσιάζει επιδημική έξαρση 

 

3. Ποιά διαδικασία ακολουθείτε ώστε κάποιος να λάβει τη θεραπεία με μονοκλωνικά 
αντισώματα 

Εφόσον ο ασθενής ανήκει σε μια από τις παραπάνω ευπαθείς ομάδες, ο θεράπων ιατρός  
καταθέτει σχετική αίτηση μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, η οποία θα 
αξιολογηθεί από Επιστημονική Επιτροπή με σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης 

Εντός σύντομου χρονικού διαστήματος από την  υποβολή της αίτησης ενημερώνεστε  για την 
έγκριση ή την απόρριψή της από την επιστημονική επιτροπή. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί 
ειδοποιείτε ο θεράποντας και ο ασθενής με SMS 

Το επιλεγμένο  Νοσοκομείο επικοινωνεί  με τον ασθενή ώστε να οριστεί το ραντεβού και δίνει 
τις κατάλληλες  οδηγίες  για να πραγματοποιηθεί άμεσα η χορήγηση. 

Η μετακίνηση του ασθενή δύναται να γίνει με το ΕΚΑΒ ή αν πρόκειται για ασθενή σε νησί 
αποστέλλονται τα μονοκλωνικά στο πλησιέστερο νοσοκομείο της νησιώτικής χώρας. 

4. Πότε και πως  χορηγούνται τα μονοκλωνικά αντισώματα 

Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι αποτελεσματικά αν χορηγηθούν τις πρώτες 7 ημέρες της 
νόσου.  

Χορηγούνται παρεντερικά με ενδοφλέβια έγχυση υπό ιατρική παρακολούθηση εντός μίας ώρας 
στα οργανωμένα ιατρεία των  εγκεκριμένων νοσοκομείων . Ο λήπτης ασθενής θα χρειαστεί να 
παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση για ακόμα μία ώρα στο χώρο του ιατρείου του 
Νοσοκομείου 

 Στις μελέτες έχουν αποδειχθεί ασφαλή, με μικρή πιθανότητα εμφάνισης αντιδράσεων κατά την 
χορήγηση. 
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