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Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας στον «Π» για την προσπάθεια κατά της Covid-19

Ξεκινά π έρευνα για τον κορωνοϊό
ντός του τρέχοντος μηνός αναμένεται να αρ
χίσει η έρευνα για τον κορωνοϊό από την
οποία θα εξαχθούν πολύ χρήσιμα επιστη
σώματα κατά του ιού. Η δεύτερη ομάδα αφορά
μονικά συμπεράσματα για τη νόσο Covid-19.
επαγγελματίες υγείας τριών νοσοκομείων (ΓΝ
0 καθηγητής Γενετικής δρ Κωνσταντίνος Δέλτας,Λευκωσίας, Μακάρειο Νοσοκομείο και ΓΝ Πά
διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρι
φου), όχι κατ' ανάγκη από αυτούς που έχουν νο
κής Πανεπιστημίου Κύπρου, στη συνέντευξη που
σήσει. Ενδεχομένως κάποιοι να μην έχουν εκ
ακολουθεί εξηγεί όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν
δηλώσει συμπτώματα ωστόσο να έχουν έρθει σε
οι πολίτες για αυτή τη μεγάλη ερευνητική προ
επαφή με τον ιό και να έχουν αναπτύξει αντισώ
σπάθεια. Απευθύνει κάλεσμα
ματα. Η τρίτη ομάδα αφορά τον γενικό πληθυ
στα άτομα που έχουν νοσή
σμό. Ατομα που δεν έχουν διαγνωστεί με την
σει με κορωνοϊό, σε επαγCovid-19 ωστόσο ενδέχεται να έχουν προσβλη
γελματίες υγείας και σε
θεί από τον ιό χωρίς καν να το γνωρίζουν, άρα να
απλούς πολίτες να συμμετάέχουν αναπτύξει αντισώματα. Πρέπει να σημειωθεί
σχουν στην έρευνα. Ένας από
ότι όλες οι εξετάσεις θα γίνουν με τεστ υψηλών
τους βασικούς στόχους της
προδιαγραφών που είναι εγκεκριμένα από διε
προσπάθειας που αρχίζουν
θνείς αρμόδιους οργανισμούς. Έχουμε ήδη πάρει
οι επιστήμονες είναι ο εντο
ΣυνέντευΕη στη
προσφορές από εταιρείες ώστε να είμαστε έτοι
πισμός των ατόμων που έχουν
Μαρίνα
μοι για τη διενέργεια των εξετάσεων.
αναπτύξει αντισώματα κατά
Κουμάστα
Έχετε απευθύνει πρόσκληση στα άτομα τα οποία
του ιού. Την ίδια ώρα η έρευ
έχουν νοσήσει για συμμετοχή στην έρευνα; Υπάρχει
να θα δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
ενδιαφέρον;
όπως για παράδειγμα γιατί κάποιοι άνθρωποι πα
Το αμέσως επόμενο διάστημα θα αποσταλεί ονο
ρουσιάζουν βαριά κλινική εικόνα όταν νοσήσουν
μαστική πρόσκληση σε κάθε άτομο που είχε νο
και κάποιοι άλλοι όχι.
σήσει για συμμετοχή στην έρευνα. Πρέπει να πω
Προσφάτως ανακοινώσατε την έναρΕη μιας με
ότι η εν λόγω έρευνα διεξάγεται με τη συνεργασία
γάλης έρευνας για τον κορωνοϊό. Πότε αναμένεται
των Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας
να Εεκινήσει και τι πορίσματα αναμένετε να εΕαγάκαι την ομάδα επιδημιολογικής επιτήρησης του
γετε από αυτήν τα οποία θα βοηθήσουν στην αντι
υπουργείου η οποία έχει αναλάβει αυτό το θέμα.
μετώπιση της πανδημίας Covid-19;
Δράτιομαι της ευκαιρίας να απευθύνω και μέσω
Η έρευνα που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του
της συνέντευξης αυτής πρόσκληση στα άτομα που
τρέχοντος μηνός, αφού λάβαμε όλες τις απαιτούέχουν νοσήσει να επικοινωνήσουν μαζί μας για να
μενες εγκρίσεις, έχει μερικούς πολύ χρήσιμους
συμμετάσχουν στην έρευνα, στο τηλέφωνο 22στόχους: ανοσολογικούς, γενετικούς και επιδη892815 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
μιολογικούς. Βασικά, θα διεξαχθούν εξετάσεις σε
biobanksucy.ac.cy. Τις επόμενες μέρες θα ανα
τρεις μεγάλες ομάδες του πληθυσμού. Η πρώτη
κοινώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την εν
ομάδα αφορά άτομα που έχουν νοσήσει, που εί
λόγω εργασία και θα απευθυνθούμε και στους επαγναι γύρω στα 1000, για να διαπιστώσουμε επα
γελματίες υγείας των τριών νοσηλευτηρίων που
κριβώς πόσοι από αυτούς έχουν αναπτύξει αντι

Ε
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Η έρευνα θα δώσει
απαντήσεις σε κρίσιμα
ερωτήματα που αφορούν
γενετικούς, ανοσολογικούς
και επιδημιολογικούς
παράγοντες
Ο δρ Δέλτας απευθύνει
κάλεσμα σε άτομα που
έχουν νοσήσει,
επαγγελματίες υγείας και
τον γενικό πληθυσμό να
συμμετάσχουν στην έρευνα
Οι επιστήμονες ψάχνουν
σπόνσορες... Στο ένα εκατ.
ευρώ υπολογίδεται το
κόστος της έρευνας
έχουν επιλεγεί. Να αναφέρω όχι στην έρευνα συμ
μετέχουν επιστήμονες από τις τρεις Ιατρικές Σχο
λές της Κύπρου και τη συντονίζει το Κέντρο Αριστείας CY-Biobank του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Από τον γενικό πληθυσμό πόσο μεγάλο θα είναι
το δείγμα της έρευνας;
Στοχεύουμε αρχικά σε 2.000 άτομα, αλλά όοο
περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφερθούν τόσο το κα
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λύτερο. Στόχος μας είναι η έρευνα να συμπεριλάβει ένα αξιόπιστο δείγμα από τον γενικό πληθυ
σμό. Ωστόσο, παρόλο που το Κέντρο μας θα καλύ
ψει μεγάλο μέρος των εξόδων, ο τελικός αριθμός
των εθελοντών που θα μπορέσουμε να εξετάσου
με θα εξαρτηθεί από το κονδύλι που θα έχουμε
στη διάθεσή μας. Γι' αυτό και απευθύνω έκκλη
ση σε εθελοντές χορηγούς να στηρίξουν οικονο
μικά την έρευνά μας η οποία όπως προανέφερα θα
δώσει άμεσες χρήσιμες πληροφορίες. Δεν είναι
έρευνα για χάρη της έρευνας. Σε άλλες χώρες ήδη
αυτή η έρευνα "τρέχει" ή έχει ολοκληρωθεί. Εμείς,
δυστυχώς, μείναμε πίσω παρόλο που το είχαμε
εισηγηθεί στην αρχή της πανδημίας με συγκε
κριμένη πρόταση...
Ποιες ακριβώς είναι αυτές οι χρήσιμες πληρο
φορίες που θα εΕαχθούν μέσα από την έρευνα;
Πρώτιστα θέλουμε να γνωρίζουμε ποιοι, πόσοι
και γιατί έχουν αναπτύξει αντισώματα. Μέχρι στιγ
μής τα ερωτήματα αυτά παραμένουν άγνωστα...
Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε τον τίτλο των αντι
σωμάτων. Είναι υψηλός ή χαμηλός ο τίτλος; Είχαν,
δηλαδή, ισχυρή ή χαμηλή αντίδραση στον ιό; Ανά
λογα με το επίπεδο των αντισωμάτων, ενδεχομέ
νως να διαφοροποιηθεί και η αντίδραση του ατό
μου σε νέα μελλοντική επαφή με τον ιό. Π.χ. τα
αντισώματα χαμηλού τίτλου ίσως δεν προστατεύουν
επαρκώς το άτομο ή ίσως δεν είναι αρκούντως
εξουδετερωτικά. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να
γνωρίζουμε την κατάσταση στους επαγγελματίες
υγείας. Οι επαγγελματίες υγείας ενδεχομένως να
ήρθαν σε επαφή με ασθενείς με κορωνοϊό. Δεν
αοθένηοαν... Μήπως όμως κάποιοι έχουν αναπιύξει αντισώματα; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα εί
ναι εξαιρετικής σημασίας Διότι στην περίπτωση
ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας θα μπορούν
να είναι για παράδειγμα στην πρώτη γραμμή οι

επαγγελματίες υγείας που έχουν αναπτύξει αντι
σώματα. Παρόμοια και για τον γενικό πληθυσμό
πρέπει να γνωρίζουμε εάν κάποια άτομα έχουν νο
σήσει αλλά παρέμειναν ασυμπτωματικά. Νοείται
ότι όλη η πληροφορία που θα συλλεχθεί θα ανα
λυθεί και θα μοιραστεί στους καθ' ύλην αρμόδι
ους, το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΥπΥ. Δηλαδή
αυτοί οι δύο οργανισμοί έπρεπε να είναι οι πρώτοι
που θα ενδιαφερθούν να στηρίξουν αυτήν τη με
λέτη η οποία τώρα έχει και θεσμική ηθική έγκριση.
Γιατί κάποια άτομα, χωρίς βεβαρημένο ιστορι
κό, αναπτύσσουν συμπτώματα και κάποια άλλα πα
ραμένουν ασυμπτωματικά;
Ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο ανοίγεται και
μελετάται με αυτή την έρευνα αφορά τη Γενετική.
Ρωτήθηκα τελευταία πολλές φορές γιατί κάποιοι
παραμένουν ασυμπτωματικοί ή γιατί κάποιοι, ακό
μη και νεαροί χωρίς υποκείμενα νοσήματα, πα
ρουσιάζουν σοβαρή κλινική εικόνα. Δεν υπάρχουν
επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις για αυ
τά τα ερωτήματα. Υποψίες υπάρχουν, όμως άλλο
είναι να εικάζεις και άλλο να αποδεικνύεις κάτι
μέσα από επιστημονικές μελέτες. Λέμε για παρά
δειγμα ότι ο τάδε ασθενής ασθένησε με πιο βαριά
κλινική εικόνα επειδή είχε διαβήτη ή επειδή είναι
μεγάλης ηλικίας. Μα δεν πάσχουν όλα τα άτομα
που νόσησαν με κορωνοϊό από διαβήτη αλλά ού
τε και όλοι οι ασθενείς ήταν υπερήλικες. Τα υπο
κείμενα νοσήματα αποδείχθηκε πως διαδραματί
ζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της νόσου σε
ένα άτομο, ακολούθως όμως υποψιαστήκαμε και
υποθέτουμε πως "φταίνε" και γενετικοί παράγο
ντες για τη συμπεριφορά του ιού. Δηλαδή το τι
υπάρχει στο DNA μας. Αυτοί οι παράγοντες, που
τους κληρονομούμε, είτε μας προστατεύουν είτε
μας καθιστούν πιο ευάλωτους στη λοίμωξη. Πρέπει
να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες.
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Το κόστος και τα αποτελέσματα της έρευνας
Ποιο είναι το κόστος της έρευνας;
Υπολογίζουμε όχι για την ολοκλή
ρωση της μελέτης που αφορά την αρ
χειοθέτηση βιολογικού υλικού και την
εξέταση για τα αντισώματα θα απαι
τηθεί ένα κονδύλι που θα κυμανθεί
γύρω στις 100 χιλιάδες ευρώ, ενώ για
την ολοκλήρωση της μελέτης που
αφορά τη Γενετική θα χρειασθούν άλ
λα περίπου 600 χιλιάδες ευρώ. Η
έναρξη της έρευνας θα γίνει με χρη
ματοδότηση από τη Βιοτράπεζα του
Πανεπιστημίου Κύπρου που θα συ

νεισφέρει επίσης την υποδομή και τε
χνικό προσωπικό, στην πορεία όμως
θα πρέπει να βρούμε χρηματοδότες.
Πότε αναμένονται τα πρώτα αποτε
λέσματα αυτής της ερευνητικής προ
σπάθειας;
Την περασμένη Πέμπτη έγινε μια
μεγάλη σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων ερευνητών για να δούμε ακρι
βώς πότε και πώς ξεκινούμε. Το πό
σο σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα
θα εξαρτηθεί από το πόσο έγκαιρα θα
ανταποκριθεί ο κόσμος, δηλαδή οι

εθελοντές που θα συμμετάσχουν. Για
παράδειγμα, εάν γίνει μια παγκύπρια
εκστρατεία και μέσα στους επόμενους
δύο με τρεις μήνες συμμετέχουν γύ
ρω στα 500 άτομα, αυτό σημαίνει ότι
κοντά στα Χριστούγεννα θα μπορού
με να εξαγάγουμε τα πρώτα συμπε
ράσματα. Θεωρώ σημαντικό να ανα
φέρω ότι η διεξαγωγή της έρευνας
έλαβε την έγκριση της Εθνικής Επι
τροπής Βιοηθικής Κύπρου, συνεπώς
οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να
υπογράψουν εγκεκριμένο από την

επιτροπή έντυπο συγκατάθεσης. Η
διαδικασία απαιτεί μόνο τη λήψη αί
ματος το οποίο θα φυλαχθεί με ασφά
λεια στην εγκεκριμένη Βιοτράπεζα
του Πανεπιστημίου Κύπρου, και με
προστασία των προσωπικών δεδο
μένων. Επιτρέψετε μου κλείνοντας να
αναφέρω ότι το πιο σημαντικό μέρος
της ερευνητικής αυτής διαδικασίας
θα είναι η συλλογή και αρχειοθέτη
ση δεδομένων και βιολογικών δειγ
μάτων για χρήσιμες μελέτες στο πα
ρόν και στο μέλλον.
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