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Τί ίσχυε μέχρι τώρα 

Oταν ένας κορωναϊός μπαίνει σε ένα κύτταρο έχει όλα τα απαραίτητα για να 
πολλαπλασιαστεί και να επιτρέψει στο ανοσοποιητικό σύστημα να παράγει αντισώματα. 

Οι ανοσολογικές αποκρίσεις στα παθογόνα περιλαμβάνουν πολλά κύτταρα και πρωτεΐνες 
του ανοσοποιητικού συστήματος. Νωρίς κατά τη διάρκεια μιας μόλυνσης, αυτές οι 
απαντήσεις είναι μη ειδικές, πράγμα που σημαίνει ότι αν και απευθύνονται στον 
παθογόνο, δεν είναι συγκεκριμένες σε αυτό. Αυτό ονομάζεται έμφυτη ανοσία. Μέσα σε 
λίγες μέρες, η προσαρμοστική ανοσία αναλαμβάνει.αυτή η ανοσία είναι ειδική για τον 
εισβάλλοντα παθογόνο παράγοντα. Οι προσαρμοστικές ανοσοαποκρίσεις περιλαμβάνουν 
αντισώματα. Ένας σημαντικός στόχος των αντισωμάτων είναι να δεσμευτούν με το 
παθογόνο και να τον εμποδίσουν να μολύνει ή να εισέλθει σε ένα κύτταρο. Τα αντισώματα 
που εμποδίζουν την είσοδο στα κύτταρα ονομάζονται εξουδετερωτικά αντισώματα. Πολλά 
εμβόλια λειτουργούν προκαλώντας εξουδετερωτικά αντισώματα. Ωστόσο, δεν 
δημιουργούνται ίσες όλες οι αποκρίσεις αντισωμάτων. Μερικές φορές τα αντισώματα δεν 
εμποδίζουν την είσοδο των κυττάρων και, σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί στην 
πραγματικότητα να αυξήσουν την ικανότητα ενός ιού να εισέλθει στα κύτταρα και να 
προκαλέσει επιδείνωση της νόσου μέσω ενός μηχανισμού που ονομάζεται ενίσχυση 
εξαρτώμενη από αντισώματα (ADE). 

Τι είναι η ΑDE; 



Η ADE εμφανίζεται όταν τα αντισώματα που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας 
ανοσοαπόκρισης αναγνωρίζουν και δεσμεύονται σε ένα παθογόνο, αλλά δεν είναι σε θέση 
να αποτρέψουν τη μόλυνση. Αντ ' αυτού, αυτά τα αντισώματα δρουν ως "Δούρειος ίππος", 
επιτρέποντας στο παθογόνο να εισέλθει στα κύτταρα και να επιδεινώσει την 
ανοσοαπόκριση. 

Η ADE προκαλείται από μια ασθένεια; 

Οι περισσότερες ασθένειες δεν προκαλούν ADE, αλλά ένα από τα καλύτερα μελετημένα 
παραδείγματα ενός παθογόνου που μπορεί να προκαλέσει ADE είναι ο ιός του δάγκειου 
πυρετού. Ο ιός του δάγκειου πυρετού είναι μία από τις πιο συχνές λοιμώξεις στον κόσμο, 
μολύνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια και σκοτώνοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους 
κάθε χρόνο. Σε αντίθεση με τους ιούς όπως η ιλαρά ή η παρωτίτιδα που έχουν μόνο έναν 
τύπο, ο ιός του δάγκειου πυρετού έχει τέσσερις διαφορετικές μορφές, που ονομάζονται 
"ορότυποι."Αυτοί οι ορότυποι είναι πολύ παρόμοιοι, αλλά μικρές διαφορές μεταξύ τους 
θέτουν το στάδιο για την ADE. Εάν ένα άτομο έχει μολυνθεί από έναν ορότυπο του ιού του 
δάγκειου πυρετού, τυπικά έχουν ήπια ασθένεια και παράγουν προστατευτική 
ανοσοαπόκριση, συμπεριλαμβανομένων εξουδετερωτικών αντισωμάτων, έναντι αυτού 
του ορότυπου. Αλλά, αν το άτομο αυτό μολυνθεί με ένα δεύτερο ορότυπο του ιού του 
δάγκειου πυρετού, τα εξουδετερωτικά αντισώματα που παράγονται από την πρώτη 
μόλυνση μπορεί να δεσμευτούν στον ιό και στην πραγματικότητα να αυξήσουν την 
ικανότητα του ιού να εισέλθει στα κύτταρα, με αποτέλεσμα την ADE και προκαλώντας μια 
σοβαρή μορφή της νόσου, που ονομάζεται αιμορραγικός πυρετός του δάγκειου πυρετού.  

Η ADE προκαλείται από εμβόλια; 

Σε μερικές περιπτώσεις η ADE προέκυψε από τον εμβολιασμό: 

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) — ο RSV είναι ένας ιός που συνήθως προκαλεί 
πνευμονία στα παιδιά. Ένα εμβόλιο έγινε με την καλλιέργεια RSV, τον καθαρισμό του και 
την αδρανοποίησή του με τη χημική φορμαλδεΰδη. Σε κλινικές δοκιμές, τα παιδιά που 
έλαβαν το εμβόλιο ήταν πιο πιθανό να αναπτύξουν ή να πεθάνουν από πνευμονία μετά 
από μόλυνση με RSV. Ως αποτέλεσμα αυτού του ευρήματος, οι δοκιμές εμβολίων 
σταμάτησαν και το εμβόλιο δεν υποβλήθηκε ποτέ για έγκριση ή κυκλοφόρησε στο κοινό. 
Ιλαρά-μια πρώιμη έκδοση του εμβολίου ιλαράς έγινε με αδρανοποίηση του ιού της ιλαράς 
χρησιμοποιώντας φορμαλδεΰδη. Τα παιδιά που εμβολιάστηκαν και αργότερα μολύνθηκαν 
με ιλαρά στην Κοινότητα ανέπτυξαν υψηλούς πυρετούς, ασυνήθιστο εξάνθημα και άτυπη 
μορφή πνευμονίας. Βλέποντας αυτά τα αποτελέσματα, το εμβόλιο αποσύρθηκε από τη 
χρήση και όσοι έλαβαν αυτή την έκδοση του εμβολίου συνιστούσαν να εμβολιαστούν ξανά 
χρησιμοποιώντας το ζωντανό, εξασθενημένο εμβόλιο ιλαράς, το οποίο δεν προκαλεί ADE 
και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σήμερα. 

Τόσο τα εμβόλια RSV όσο και τα εμβόλια ιλαράς που προκάλεσαν ADE δοκιμάστηκαν στη 
δεκαετία του 1960. από τότε, άλλα εμβόλια έχουν δημιουργηθεί επιτυχώς με τον 
καθαρισμό και τη χημική αδρανοποίηση του ιού με φορμαλδεΰδη, όπως η ηπατίτιδα Α, η 
λύσσα και τα αδρανοποιημένα εμβόλια πολιομυελίτιδας. Αυτά τα πιο πρόσφατα εμβόλια 
δεν προκαλούν ADE. 



Ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα ADE μετά τον εμβολιασμό προέρχεται από τον ιό του 
δάγκειου πυρετού:

Ιός του δάγκειου πυρετού-το 2016, ένα εμβόλιο κατά του ιού του δάγκειου πυρετού 
σχεδιάστηκε για να προστατεύει και από τους τέσσερις ορότυπους του ιού. Η ελπίδα ήταν 
ότι με την πρόκληση ανοσολογικών αποκρίσεων και στους τέσσερις ορότυπους 
ταυτόχρονα, το εμβόλιο θα μπορούσε να παρακάμψει τα ζητήματα που σχετίζονται με την 
ADE μετά από ασθένεια με τον ιό του δάγκειου πυρετού. Το εμβόλιο δόθηκε σε 800.000 
παιδιά στις Φιλιππίνες. Δεκατέσσερα εμβολιασμένα παιδιά πέθαναν αφού αντιμετώπισαν 
τον ιό του δάγκειου πυρετού στην Κοινότητα. Υποτίθεται ότι τα παιδιά ανέπτυξαν 
αποκρίσεις αντισωμάτων που δεν ήταν ικανές να εξουδετερώσουν τον φυσικό ιό που 
κυκλοφορεί στην Κοινότητα. Ως εκ τούτου, το εμβόλιο συνιστάται μόνο για παιδιά ηλικίας 
άνω των 9 ετών που είχαν ήδη εκτεθεί στον ιό.

Άλλα ιικά εμβόλια που στοχεύουν πολλαπλούς τύπους ιού έχουν χρησιμοποιηθεί με 
ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων κατά της πολιομυελίτιδας (3 τύποι), του 
ροταϊού (5 τύποι) και του ιού του ανθρώπινου θηλώματος (9 τύποι).

Πρέπει να ανησυχώ ότι το παιδί μου θα αναπτύξει ADE μετά τη λήψη εμβολιασμού;

Τα σημερινά συστηματικά συνιστώμενα εμβόλια δεν προκαλούν ADE. Εάν το έκαναν, όπως 
αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω, θα αφαιρεθούν από τη χρήση. Οι κλινικές δοκιμές 
Φάσης ΙΙΙ έχουν σχεδιαστεί για να αποκαλύπτουν συχνές ή σοβαρές παρενέργειες πριν 
εγκριθεί ένα εμβόλιο για χρήση. 

Μπορούν τα νέα εμβόλια COVID-19 να προκαλέσουν ADE;

Μέχρι τώρα ούτε η ασθένεια COVID-19 ούτε τα νέα εμβόλια COVID-19 έχουν δείξει 
στοιχεία που προκαλούν ADE. Τα άτομα που έχουν μολυνθεί με το SARS-CoV-2, τον ιό που 
προκαλεί το COVID-19, δεν ήταν πιθανό να αναπτύξουν ADE μετά από επαναλαμβανόμενη 
έκθεση. Αυτό ισχύει και για άλλους κοροναϊούς. Ομοίως, οι μελέτες εμβολίων στο 
εργαστήριο με ζώα ή στις κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους δεν έχουν βρει στοιχεία ADE.

Αυτό αλλάζει με τη δημοσίευση απο το παν/μιο της Οσάκα στο περιοδικό Cell στις 
24 Μαίου, κάτι που ανακοινώθηκε χτές και στην Ιαπωνική τηλεόραση

Τίτλος: Αντισώματα που ενισχύουν τη μόλυνση SARS-CoV-2 - ένας πιθανός παράγοντας 
για σοβαρό COVID-19

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οσάκα διαπιστώνουν ότι η μόλυνση με SARS-CoV-2 
παράγει όχι μόνο εξουδετερωτικά αντισώματα που εμποδίζουν τη μόλυνση, αλλά και 
αντισώματα που ενισχύουν τη μόλυνση.

Μια ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα με επικεφαλής τον καθηγητή 
Hisashi Arase και αποτελούμενη από ερευνητές από το Ερευνητικό Ινστιτούτο 
μικροβιακών ασθενειών, το Ινστιτούτο πρωτεϊνικής έρευνας, το Ερευνητικό Κέντρο 
Immunology Frontier, το κέντρο Mολυσματικών ασθενειών και το μεταπτυχιακό σχολείο 
ιατρικής ανακάλυψε για πρώτη φορά ότι τόσο τα εξουδετερωτικά αντισώματα που



προστατεύουν από τη μόλυνση όσο και τα αντισώματα που αυξάνουν τη 
μολυσματικότητα παράγονται μετά από μόλυνση με SARS-CoV-2 αναλύοντας αντισώματα 
που προέρχονται από ασθενείς με COVID-19. 

Τα αντισώματα κατά της θέσης δέσμευσης υποδοχέα (RBD) της πρωτεΐνης ακίδας SARS-
CoV-2 παίζουν σημαντική λειτουργία ως εξουδετερωτικά αντισώματα που καταστέλλουν 
τη μόλυνση SARS-CoV-2 αναστέλλοντας τη δέσμευσή της στον ανθρώπινο υποδοχέα, 
ACE2. Από την άλλη πλευρά, η λειτουργία των αντισωμάτων έναντι άλλων θέσεων της 
πρωτεΐνης ακίδας ήταν άγνωστη. 

"Βρήκαμε ότι όταν τα αντισώματα που ενισχύουν τη μόλυνση δεσμεύονται σε μια 
συγκεκριμένη θέση στην πρωτεΐνη ακίδας του SARS-CoV-2, τα αντισώματα προκαλούν 
άμεσα μια διαμορφωτική αλλαγή στην πρωτεΐνη ακίδας, με αποτέλεσμα την αυξημένη 
μολυσματικότητα του SARS-CoV-2. Τα εξουδετερωτικά αντισώματα αναγνωρίζουν το 
RBD, ενώ τα αντισώματα που ενισχύουν τη μόλυνση αναγνωρίζουν συγκεκριμένες θέσεις 
του Ν-τερματικού τομέα (NTD)". "Επιπλέον, η παραγωγή αντισωμάτων που ενισχύουν τη 
μόλυνση εξασθένησε την ικανότητα των εξουδετερωτικών αντισωμάτων να αποτρέπουν 
τη μόλυνση." 

Υψηλότερη παραγωγή αντισωμάτων που ενισχύουν τη μόλυνση βρέθηκε σε ασθενείς με 
σοβαρό COVID-19. Διαπιστώθηκε επίσης ότι τα μη μολυσμένα άτομα μπορεί να έχουν 
μικρές ποσότητες αντισωμάτων που ενισχύουν τη μόλυνση. 

Αν και η παραγωγή αντισωμάτων που ενισχύουν τη μόλυνση μπορεί να εμπλέκεται στην 
ανάπτυξη σοβαρής ασθένειας, απαιτείται περαιτέρω ανάλυση για να εξακριβωθεί εάν 
πράγματι εμπλέκονται στην επιδείνωση της λοίμωξης στο σώμα. 

Με την ανάλυση του τίτλου αντισωμάτων των αντισωμάτων που ενισχύουν τη μόλυνση, 
μπορεί να είναι δυνατό να ελεγχθεί για άτομα που είναι επιρρεπή σε σοβαρή νόσο. Τα 
αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι επίσης σημαντικά για την ανάπτυξη εμβολίων που 
δεν προκαλούν την παραγωγή αντισωμάτων που ενισχύουν τη μόλυνση. 

"Είναι σημαντικό να αναλύσουμε όχι μόνο τα εξουδετερωτικά αντισώματα αλλά και τα 
αντισώματα που ενισχύουν τη μόλυνση. Στο μέλλον, μπορεί να χρειαστεί να αναπτυχθούν 
εμβόλια που δεν επάγουν την παραγωγή αντισωμάτων που ενισχύουν τη μόλυνση, επειδή 
τα αντισώματα που ενισχύουν τη μόλυνση μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά έναντι 
μεταλλαγμένων στελεχών στα οποία τα εξουδετερωτικά αντισώματα δεν είναι επαρκώς 
αποτελεσματικά", λέει ο καθηγητής Hisashi Arase που ηγείται της ομάδας των 4 
πανεπιστημίων και εργαστηρίων 

### 

Το άρθρο, "Mια θέση που ενισχύει τη μολυσματικότητα στην πρωτεΐνη ακίδων SARS-CoV-
2 που στοχεύει τα αντισώματα" δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell at DOI:  

https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.05.032 

https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.05.032


 

Συμπέρασμa 

Τα υπάρχοντα νέα εμβόλια αντιμετωπίζουν μόνο τα εξουδετερωτικά αντισώματα και 
θεωρούν πως ΔΕΝ υπάρχει το φαινόμενο ADE. Aυτό τα θέτει εκτός μάχης και πλέον πρέπει 
να αποσυρθούν. 

ΤΗΕ GAME IS OVER 

 

Παρουσιάσεις μέχρι τώρα 

Μια παρουσίαση για το θέμα θα υπάρξει σήμερα 27 Μαίου 2021 στον Focus FM το πιο 
ελεύθερο ραδιόφωνο - ΜΜΕ της Ελλάδας. 

10.10 το πρωί με τον Στέφανο Δαμιανίδη 

12.21 το μεσημέρι με την Δέσποινα Μποτίτση 

Προηγήθηκε συζήτηση διαδικτυακή στο Δίκτυο Ελληνισμού στις 26 Μαίου 2021.  



Είχα μια επιφύλαξη για τον αν μπορούσε ο μηχανισμός που ανακάλυψε το παν/μιο της 
Οσάκα ήταν στην ομάδα των περιπτώσεων ΑDE, καθότι νέος. Αυτήν την επιφύλαξη δεν 
την έχω πλέον.

Πρώτος εγώ μίλησα και για το θέμα αυτό στην Ελλάδα.

Aφιερώνεται  στην Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων που έχουν το ακαταδίωκτο. 

Τέλος με τα νέα εμβόλια.

ΤΗΕ GAME IS OVER


