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mRNA : ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕ  

ΜΕ ΣΑ ΜΑΣΙΑ ΣΡΑΜΜΕΝΑ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 
 
 
 
 

    Γηα ην mRNA, όινη καο είρακε ηελ επθαηξία λα αθνύζνπκε θαη λα κάζνπκε νξηζκέλα πξάγκαηα όηαλ 
αζρνιεζήθακε κε ηα εκβόιηα ελαληίνλ ηνπ θνξνλντνύ. Θπκίδνπκε, πσο ηα δύν πην επηηπρεκέλα 
εκβόιηα (Pfizer θαη Moderna), κε ην πςειόηεξν πνζνζηό απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη αζθάιεηαο, ήηαλ 
εκβόιηα mRNA. 
   Σν ζθεπηηθό ηεο αλαθάιπςεο θαη εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ ζηα εκβόιηα ήηαλ λα ρνξεγεζεί έηνηκν 
έλα “Αληίγολο”, δειαδή έλα εμαζζελεκέλν ηκήκα ηνπ κειινληηθά επηηηζέκελνπ κηθξννξγαληζκνύ, 
ώζηε λα ελεξγνπνηεζεί ην αλνζνπνηεηηθό καο ζύζηεκα θαη λα δεκηνπξγήζεη “Αληηζώκαηα”. Δίλαη 
ζαλ λα δίλνπκε έηνηκε ‟‟ηελ ζσληαγή κήλσκα‟‟ (messenger), ώζηε δηθά καο θύηηαξα, λα 
θαηαζθεπάδνπλ  κόλα ηνπο ην „‟Αληίγολο‟‟. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θνξνλντνύ ην ΄΄ κήλπκα ΄΄ ήηαλ ε 
πρωηεΐλε S ηες αθίδας πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ηόο γηα λα ελσζεί κε θύηηαξα καο (ππνδνρείο ή πύιεο 
εηζόδνπ) γηα ηελ δηείζδπζε ηνπ ηνύ ζηνλ νξγαληζκό καο. Έηζη παξάγνπκε ην ΄΄θαθό αληίγολο΄΄ (πξηλ 
αθόκε έξζνπκε ζε επαθή κε ηνλ ηό) ώζηε ην αλνζνπνηεηηθό καο ζύζηεκα λα ην αλαγλσξίδεη σο μέλν 
(non self) θαη κε ζηόρν λα παξάμεη άκεζα ηα όπια ηνπ (Αληηζώκαηα) ηα νπνία ζα παξακέλνπλ έηνηκα 
λα ρξεζηκνπνηεζνύλ όηαλ ππάξμεη αλάγθε (κόιπλζε από ηνλ ηό). 
   Αλ ιοηπόλ έτοσκε εκβοιηαζζεί κε εκβόιηο mRNA θαη έτοσκε έηοηκα αληηζώκαηα, όηαλ ηύτεη 
θαη κοισλζούκε από ηολ ηό, ηα αληηζώκαηα κπιοθάροσλ ηο αληίγολο, ζαλ κηα έλωζε “θιεηδί-
θιεηδαρηά” θαη έηζη αποηρέποσλ ηελ λόζεζε (ή θαη αλ λοζήζοσκε, ε λόζος ζα είλαη ποιύ 
ειαθρηά δηόηη ο ηός δελ ζα κπορεί λα ποιιαπιαζηαζηεί κε αλεζστεηηθό θαη επηθίλδσλο ρσζκό). 
   Γπζηπρώο νη ζπρλέο κεηαιιάμεηο ηνπ ηνύ, ζπρλά απνδπλακώλνπλ ηε δξάζε ηνπ εκβνιίνπ. Όκσο θη 
εδώ ε ηερλνινγία ηνπ mRNA κπνξεί ζε πνιύ ζύληνκν ρξόλν λα πξνζαξκόζεη έλα “επηθαηξνπνηεκέλν 
εκβόιην”  ελαληίνλ ηεο λέαο κεηάιιαμεο. Απηό ζα ήηαλ αδύλαηνλ κε ηα εκβόιηα παιαηάο ηερλνινγίαο. 
Βεβαίσο αθόκε ρξεηάδνληαη βειηηώζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο κέξεο καο, ηα λέα απηά εκβόιηα 
παξέρνπλ πξνζηαζία πεξίπνπ 4 έσο 6 κήλεο θαη γηα απηό, όζν επηκέλεη ε παλδεκία ρξεηάδεηαη λα 
αλαλεώλνπκε ηηο αλακλεζηηθέο δόζεηο (κε ηελ κηθξή πηζαλόηεηα θάπνησλ παξελεξγεηώλ, παξά ηελ 
αζθάιεηα πνπ έρνπλ δείμεη ζην γεληθό πιπζπζκό). 
 

   ην πξνζερέο κέιινλ, ζίγνπξα ζα έρνπκε θαιύηεξα εκβόιηα mRNA, κε κεγαιύηεξε δηάξθεηα, 
απνηειεζκαηηθόηεηαο, ηειεηόηεξε δξάζε απέλαληη ζηηο κεηαιιάμεηο θαη νπσζδήπνηε κεγαιύηεξε 
ζηγνπξηά ζην ζέκα ηεο αζθαιείαο. Απηνί όκσο νη ιόγνη δελ πξέπεη λα καο απνηξέπνπλ ζήκεξα λα 
εκβνιηαζηνύκε κε έλα εκβόιην πνπ αληηπξνζσπεύεη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο αλαθαιύςεηο ηεο 
ζύγρξνλεο ηαηξηθήο !!! 
 
   ΣΙ ΑΝΑΜΕΝΟΤΜΕ ΣΟ ΠΡΟΕΥΕ ΜΕΛΛΟΝ 
 

   Η ηδέα ησλ mRNA, δελ είλαη ζεκεξηλή κε ηελ επθαηξία ηνπ θνξνλντνύ. Δδώ θαη αξθεηά ρξόληα, 
εξεπλεηέο είραλ βάιεη ζηόρν, κέζσ απηνύ ηνπ απίζαλνπ κνξίνπ, λα δεκηνπξγήζνπλ ηερληθέο γηα 
ζεξαπεία δηαθόξσλ λνζεκάησλ ΚΤΡΙΩ ελαληίολ ηες θαρθηληθής λόζοσ. Υξεηάζηεθε ρξόλνο θαη 
ρξήκα ώζηε λα θηάζνπλ ζην ζεκείν πνπ βξηζθόκαζηε ζήκεξα. Λόγσ ησλ αλαγθώλ ηεο παλδεκίαο, ε 
ηαηξηθή θνηλόηεηα γηα πξώηε θνξά έδεημε κεγάιε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο. Οη κειέηεο ηεο κηαο εηαηξείαο 
δηλόηαλ ειεύζεξα ζηηο άιιεο, όιεο νη αλαιύζεηο γνληδησκάησλ ησλ ππό κειέηε κηθξννξγαληζκώλ  
δεκνζηεύνληαλ θαη δηαθηλνύληαλ ειεύζεξα αθόκε θαη ζην δηαδίθηπν. Σα θξάηε κε ηελ πξνηξνπή ηνπ 
Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (Π.Ο.Τ.) μεπέξαζαλ αγθπιώζεηο θαη γξαθεηνθξαηίεο, δόζεθαλ 
απίζηεπηεο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη έηζη από ην ηέικα ηνπ παξειζόληνο θηάζακε ζηε ζεκεξηλή εμέιημε 
θαη επηηπρία. 
 

   Γλσξίδνπκε βεβαίσο, πσο ζήκεξα ηα πεξηζζόηεξα θαξθηληθά θύηηαξα δελ κπνξνύλ λα εκπνδηζηνύλ 
ζρεδόλ από θαλέλα ΄΄όπιν΄΄ πξνεξρόκελν από ην αλνζνπνηεηηθό καο ζύζηεκα. Έηζη ν 
πνιιαπιαζηαζκόο ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ πξνρσξάεη κέζσ πνιιώλ θπηηαξηθώλ δηαηξέζεσλ 
(πάλσ από 30), παξάγνληαο έλαλ ηεξάζηην αξηζκό (δηζεθαηνκκπξίσλ) ΄΄θαθώλ΄΄ απνγόλσλ ηνπο κε 
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απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκό όγθσλ θαη κεηαζηάζεσλ. Αο θαληαζηνύκε ινηπόλ πσο ε ηαηξηθή δηαζέηεη 
έλα „‟όπιν‟‟ πνπ καζαίλεη ζηνλ νξγαληζκό καο πσο ΟΣΑΝ ΠΑΡΟΤΙΑΣΟΤΝ ζ΄ απηόλ π.ρ. θαξθηληθά 
θύηηαξα, λα ηα αλαγλσξίζεη άκεζα θαη γξήγνξα, λα θηηάμεη όπια-αληηζώκαηα θαη λα ηα εμνληώζεη !!! 
Ασηό ιοηπόλ ζήκερα αρτίδεη λα γίλεηαη πραγκαηηθόηεηα κε ηα εκβόιηα mRNA. Η δεκηνπξγία 
΄΄Αληηζωκάηωλ΄΄ κέζσ εκβνιίσλ mRNA από ηνλ νξγαληζκό καο θαηά ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ 
είλαη γεγνλόο θαη κάιηζηα ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο θαξθίλσλ όπσο δηαθαίλεηαη από απνηειέζκαηα 
πξόζθαησλ κειεηώλ. Αθόκε θαη ζηελ πηζαλόηεηα λα μεθύγνπλ θάπνηα θαξθηληθά θύηηαξα από ην 
αλνζνπνηεηηθό καο ζύζηεκα ζε επίπεδν αλαγλώξηζεο, εθόζνλ έρεη πξνεγεζεί ν θαηάιιεινο 
εκβνιηαζκόο κε εκβόιηα mRNA, απηά ζα εμνλησζνύλ πξηλ θαλ εκθαληζηνύλ όγθνη ή κεηαζηάζεηο.  
 

   ήκεξα έρεη μεθηλήζεη ε ρξήζε ηέηνησλ εκβνιίσλ, αιιά πξνο ην παξόλ ε εθαξκνγή ηνπο έρεη λόεκα 
ζηελ πξόιεςε ησλ ππνηξνπώλ ζε θάπνηνπο θαξθίλνπο πνπ έρνπλ αληηκεησπηζζεί ρεηξνπξγηθά.  
Μαζαίλνπκε ινηπόλ ζπλερώο ηνλ νξγαληζκό καο, εμαηνκηθεπκέλα γηα θάζε αζζελή κε ηελ εηζαγσγή 
αθόκε θαη λέσλ όξσλ όπσο απηόο ηεο Ιαηξηθήο Αθξίβεηαο (Precision   Medicine). Η ρξήζε ησλ mRNA 
εκβνιίσλ εθαξκόδεηαη ζε πεξηπηώζεηο ΜΔΛΑΝΩΜΑΣΟ ΓΔΡΜΑΣΟ, ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ, 
ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΓΚΡΔΑΣΟ. Έρεη επίζεο βξεζεί θαη ν ηξόπνο επηινγήο ησλ 
θαξθηλνπαζώλ αηόκσλ ζηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα ρνξεγήζνπκε ην εκβόιην. Τπάξρεη ήδε ηεζη 
αίκαηνο (δηαζέζηκν θαη ζηελ Διιάδα) κε ηελ νλνκαζία SIGNATERA πνπ κπνξεί λα αληρλεύζεη ηηο 
ππνηξνπέο ππάξρνληνο θαξθίλνπ (ζε πνζνζηό 97%), κεηξώληαο ην ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ DNA ΣΟΤ 
ΟΓΚΟΤ (circulated tumor DNA - ctDNA) απνθαιύπηνληαο ηηο ζέζεηο πηζαλώλ κεηαζηάζεσλ έσο θαη 9 
κήλεο πξηλ ηελ εκθάληζε ησλ δεπηεξνπαζώλ όπσο ιέγνληαη ελαπνζέζεσλ (λέσλ κεηαζηαηηθώλ 
εζηηώλ) ησλ όγθσλ !!! Με απηόλ ηνλ ηξόπν ν ηαηξόο κπνξεί λα απνθαζίζεη πην ζσζηά ην είδνο ηεο 
ζεξαπείαο πνπ ζα αθνινπζήζεη. 
 

   Η ηαηξηθή έρεη θάλεη ζεακαηηθά άικαηα ηα ηειεπηαία ρξόληα. Οη πξόγνλνί καο έιεγαλ ΄΄νπδέλ θαθόλ 
ακηγέο θαινύ΄΄ θαη πξάγκαηη κέζα από ηελ αηπρία ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνύ αλαπηύρζεθε κε 
πνιύ γνξγνύο ξπζκνύο ε έξεπλα κε απίζηεπηα ζεηηθά απνηειέζκαηα.  
 

   Σα εκβόιηα mRNA είλαη εδώ θαη ζα καο απαζρνιήζνπλ κε ζεηηθό ηξόπν ζηα επόκελα ρξόληα. 
Γηαθαίλεηαη πσο ζα θέξνπλ ηελ επαλάζηαζε ζε πάξα πνιιέο ζεξαπείεο δίλνληάο καο ηελ επθαηξία 
γηα πνιιέο λίθεο ηεο Ιαηξηθήο Δπηζηήκεο. Γηα όια όκσο απαηηείηαη πίζηε, αηζηνδνμία θαη ππνκνλή.  
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