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Το «σύνδρομο 
της Σαγκάης»

Εγκριτοι επιστήμονες 
εξηγούν τι συμβαίνει στην 

Κίνα και προειδοποιούν 
για τον κίνδυνο των
νέων μεταλλάξεων

Σ
ε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές 
Αρχές παγκοσμίως για τις νέες μεταλλά-
ξεις του στελέχους Ομικρον του SARS-

CoV-2, που μπορεί να ανατρέψουν τα επιδη-
μιολογικά δεδομένα. Την ίδια ώρα, ανησυχία 
προκαλούν τα ακραία μέτρα που εφαρμόζει 
η Κίνα για τον περιορισμό της πανδημίας. Το 
«δυστοπικό» lockdown στη Σαγκάη προκαλεί 
πολλά ερωτήματα και φέρνει στο προσκήνιο 
δυσοίωνα σενάρια επικράτησης νέων επικίν-
δυνων μεταλλάξεων.

Το «σύνδρομο της Σαγκάης», όπως χαρακτη-
ρίζεται η ακραία αντιμετώπιση των κρουσμάτων 
κορωνοϊού στη μεγαλούπολη της Κίνας, προ-
σπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν οι επιστή-
μονες. Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Θε-
ραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας, Θάνος 
Δημόπουλος, επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα 
διαθέσιμα δεδομένα και τη σχετική ανακοίνω-
ση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν 
υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν υπέρ 
της εμφάνισης ενός νέου στελέχους του SARS-
CoV-2 στη Σαγκάη. 

Σύμφωνα με τον Θ. Δημόπουλο, οι ακραί-
ες πρακτικές που ακολουθούνται για τον περι-
ορισμό της διασποράς του ιού ερμηνεύονται 
από το γεγονός ότι οι κινεζικές Αρχές ακολου-
θούν πολιτική μηδενικής ανοχής στον κορωνο-
ϊό, ακόμα και κατά τη χρονική περίοδο επικρά-
τησης της άκρως μεταδοτικής παραλλαγής Ομι-
κρον. «Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα κινεζικά εμ-
βόλια, με τα οποία έχουν εμβολιαστεί οι Κινέ-
ζοι πολίτες, έχουν χαμηλή ανοσιακή απάντηση 
έναντι του ιού, η οποία μάλιστα φθίνει με τον 
χρόνο, την ώρα που ένα σημαντικό ποσοστό 
του πληθυσμού άνω των 65 ετών παραμένει 
ανεμβολίαστο. Επιπρόσθετα, η πολιτική μηδε-
νικής ανοχής στον κορωνοϊό έχει ως αποτέλε-
σμα την έλλειψη φυσικής ανοσίας στον πληθυ-
σμό. Ολα αυτά συντελούν στην απότομη αύξη-
ση των νέων κρουσμάτων και στη λήψη δρα-
κόντειων μέτρων, των οποίων η αποτελεσματι-
κότητα και η ορθότητα τίθενται υπό αμφισβή-
τηση από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα», 
εξηγεί ο πρύτανης του ΕΚΠΑ. 

Σχολιάζοντας το ακραίο μέτρο της θανάτω-
σης των κατοικιδίων όσων ανευρίσκονται θετι-
κοί στον SARS-CoV-2, ο Θ. Δημόπουλος επιση-
μαίνει ότι εφαρμόζεται με σκοπό την αποτρο-
πή της μετάδοσης του ιού, σύμφωνα με τους 
τοπικούς υγειονομικούς φορείς. Ωστόσο, σύμ-
φωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, 
δεν έχει αναφερθεί περιστατικό μετάδοσης του 
ιού από κατοικίδιο ζώο σε άνθρωπο. «Ο SARS-
CoV-2 μπορεί να μολύνει τα ζώα, αλλά φαίνε-
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ται ότι η πιθανότητα αυτή είναι μικρότερη με το στέλεχος Ομι-
κρον», καταλήγει ο Θ. Δημόπουλος.

Mηδενική διασπορά
Η Κίνα, από την αρχή της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει ακο-
λουθήσει την πολιτική «zero COVID» και έχει καταφέρει -τουλά-
χιστον κατά τα επίσημα στοιχεία- να κρατήσει τον απολογισμό 
των θυμάτων κάτω από τους 5.000 νεκρούς και τον συνολικό 
αριθμό των μολύνσεων από την αρχή της πανδημίας κάτω από 
τις 190.000. Οι αριθμοί αυτοί είναι πολύ κατώτεροι από αυτούς 
που ανακοινώνονται σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που προκαλεί 
ερωτήματα για τη διαφάνεια με την οποία οι κινεζικές Αρχές δι-
αχειρίζονται την πανδημία. Μάλιστα, στο πρόσφατο επιδημικό 
κύμα τoυ στελέχους Ομικρον έχουν ανακοινωθεί επισήμως λι-
γότεροι από 20 θάνατοι. Ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, εκτιμά 
επίσης ότι, αν ισχύουν τα νέα δεδομένα που δίνουν οι κινεζι-
κές Αρχές, δεν τίθεται θέμα νέας μετάλλαξης. «Ο υψηλός αριθ-
μός κρουσμάτων και ασυμπτωματικών φορέων και ο χαμηλός 
αριθμός θανάτων παραπέμπει στο στέλεχος Ομικρον», εξηγεί, 
προσθέτοντας, ωστόσο, ότι τα ακραία μέτρα προκαλούν προ-
βληματισμό, αν και θα μπορούσαν να αποδοθούν στον τρόπο 
που η Κίνα έχει εν γένει αντιμετωπίσει την πανδημία. «Η Ομι-
κρον είναι εξαιρετικά μεταδοτική, οπότε η πολιτική της μηδενι-
κής διασποράς που εφαρμόζει η Κίνα είναι προφανές ότι απέ-
τυχε. Στην Ευρώπη και στην Αμερική έχουμε πλέον αποφασί-
σει ότι θα ζήσουμε με τον κορωνοϊό, ενώ οι Κινέζοι είναι ένας 
λαός που δύσκολα εγκαταλείπει τακτικές που υιοθετεί, γι’ αυτό 
και βλέπουμε όλες αυτές τις υπερβολές», σχολιάζει ο καθηγητής.   

Εμβόλια και ανοσία
Το πρόσφατο παρελθόν, που αφορά την αρχή της πανδημί-
ας όταν η Κίνα φαίνεται ότι απέκρυψε στοιχεία για την εμφά-
νιση του SARS-CoV-2, δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό. 
Ο ομότιμος καθηγητής Γενετικής του ΑΠΘ, Κωνσταντίνος Τρι-
ανταφυλλίδης, επισημαίνει ότι «ο χρόνος θα δείξει εάν έχουμε 
μια επανάληψη αυτού που συνέβη στα τέλη του 2020, όταν οι 
κινεζικές Αρχές καθυστέρησαν να ανακοινώσουν τον κορωνοϊό. 
Εάν, δηλαδή, αποκρύπτουν, ακόμη μία φορά, την αλήθεια από 

τον υπόλοιπο κόσμο, παρά το γεγονός ότι είναι 
υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν όλα τα στοι-
χεία, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, για 
μολυσματικές ασθένειες». Σύμφωνα με τον κα-
θηγητή, η Ομικρον έχει ήδη αρκετές μεταλλά-
ξεις, τις οποίες παρακολουθούν οι υγειονομικές 
Αρχές παγκοσμίως. Ειδικότερα, έχει ήδη τρεις 
υποπαραλλαγές: τις BA.1, BA.2, και BA.3., ενώ 
πρόσφατα, στη Νότια Αφρική, ερευνητές εντό-
πισαν δύο νέες γενεαλογικές γραμμές, τη BA.4 
και τη BA.5. Η υποπαραλλαγή ΒΑ.4 έχει κατα-
γραφεί στην Μποτσουάνα, στο Βέλγιο, στη Δα-
νία και στη Βρετανία, ενώ η ΒΑ.5 έχει εντοπιστεί 
στην Κίνα και στην Ευρώπη (Γερμανία, Γαλλία 
και Πορτογαλία). Ο Κ. Τριανταφυλλίδης εξηγεί 
ότι οι παραλλαγές αυτές μας προβληματίζουν, 
γιατί διαφεύγουν της ανοσίας από εμβόλια και 
από τις προηγούμενες λοιμώξεις. Ωστόσο, πα-
ρά το γεγονός ότι οι υποπαραλλαγές BA.4 και 
BA.5 έχουν κερδίσει γρήγορα σημαντικό έδα-
φος στη Νότια Αφρική (από 5% τον Μάρτιο στο 
50% τον Απρίλιο του 2022), τα ποσοστά κρου-
σμάτων COVID-19 και νοσηλειών είναι σταθερά 
στη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες παραλλαγές 
προκαλούν, κατά μέσο όρο, λιγότερο σοβαρή 
ασθένεια από προηγούμενες εκδόσεις του ιού.

Η υπερμεταδοτική ΧΕ
Οι παγκόσμιες υγειονομικές Αρχές είναι σε εγρή-
γορση, καθώς εξακολουθούν να εμφανίζονται 
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