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ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Παγκόσμιόσ συναγερμόσ έχει σημάνει σε Ευ-
ρώπη και ΗΠΑ λόγω των αυξημένων περιστατικών 
αγνώστου αιτιολογίας σοβαρής ηπατίτιδας σε νή-
πια και παιδιά κάτω των δέκα ετών. 

Σε επιφυλακή βρίσκονται και οι ελληνικές υγειο-
νομικές Αρχές, καθώς αναμένεται να εμφανιστούν 
κρούσματα και στη χώρα μας. Σύμφωνα με το Ευ-
ρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημά-
των (ECDC), έχουν ήδη εντοπιστεί περιστατικά στη 
Βρετανία, όπου πάνω από 100 παιδιά έχουν εκδη-
λώσει σοβαρά συμπτώματα, καθώς και στις Δανία, 
Ιρλανδία, Ολλανδία και Ισπανία. Τα περισσότερα 
παιδιά ανάρρωσαν, ωστόσο σε τουλάχιστον τρεις 
περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνει μεταμόσχευση σε 
ασθενείς ηλικίας από 3 έως 5 ετών.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εται-
ρείας, καθηγητής Παιδιατρικής, Ανδρέας Κωνστα-
ντόπουλος, εξηγεί ότι προς το παρόν παραμένει 
άγνωστη η αιτία που σε κάποιες χώρες τις τελευ-
ταίες εβδομάδες καταγράφεται αυτός ο ασυνήθι-
στα υψηλός αριθμός περιπτώσεων οξείας ηπατίτι-
δας σε παιδιά. «Οι ιογενείς ηπατίτιδες οφείλονται 
σε πέντε ιούς, ωστόσο οι περιπτώσεις που κατα-

γράφηκαν σε μικρά παιδιά δεν συνδέονται με κά-
ποιον από αυτούς. Είναι πιθανόν να οφείλονται σε 
έναν νέο ιό, πιθανώς κάποιον αδενοϊό», δηλώνει ο 
Α. Κωνσταντόπουλος.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρι-
κής Εταιρείας δεν θεωρεί πιθανόν να αποτελεί πα-
ρενέργεια του συνδρόμου long COVID, καθώς τα 
περισσότερα παιδιά δεν βρέθηκαν θετικά στον κο-
ρωνοϊό. Επίσης, διευκρινίζει ότι τα παιδιά δεν ήταν 
εμβολιασμένα για τον SARS-CoV-2. Το επικρατέστε-
ρο σενάριο είναι ότι το αίτιο αυτής της ηπατίτιδας 
είναι καινούργιο. Πιθανόν να είναι ένας νέος ιός, 
ο οποίος βρήκε ευάλωτο το ανοσοποιητικό σύστη-
μα των παιδιών, καθώς, λόγω της παρατεταμένης 
καραντίνας, δεν ήρθαν σε επαφή με άλλους ιούς 
προκειμένου να αποκτήσουν αντισώματα και να 
προστατεύονται μέσω της διασταυρούμενης ανο-
σίας. Ετσι ο νέος ιός βρήκε «παρθένο» τον οργανι-
σμό των παιδιών και προκαλεί σοβαρές επιπλοκές.

«Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανόν να είναι 
ευάλωτοι και οι ενήλικες. Πρέπει να δοθεί προσο-
χή στους κανόνες υγιεινής, δηλαδή στο σχολαστι-
κό πλύσιμο των χεριών και στη χρήση μάσκας», 
επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρι-
κής Εταιρείας.

Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά 
ηλικίας κάτω των 16 ετών, προκειμένου να διαπι-
στώσουν εάν εμφανίσουν τα εξής συμπτώματα:
f Ικτερο.
f Αλλαγή στο χρώμα τον ούρων και των κοπράνων.
f Κνησμό στο σώμα.
f Πυρετό.
f Ναυτία.
f Πόνο στην κοιλιακή χώρα.

Συναγερμός για 
την «επιδημία» 
ηπατίτιδας

ανασυνδυασμοί, που περιέχουν ακίδες και δομικές πρωτεΐνες 
από διαφορετικά στελέχη ή διαφορετικές οικογένειες ιών. Ο Πα-
γκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει ως παραλλαγή 
ενδιαφέροντος τη ΧΕ, που αποτελεί συνδυασμό της Ομικρον 1 
και Ομικρον 2. Ο Κ. Τριανταφυλλίδης εξηγεί ότι η ΧΕ έχει διαπι-
στωθεί ότι έχει κατά 10% μεγαλύτερη μεταδοτικότητα από την 
Ομικρον 2, η οποία όμως είχε ήδη μεγαλύτερη μεταδοτικότη-
τα κατά 30% από την Ομικρον 1. Η XE περιέχει ακίδα και δο-
μικές πρωτεΐνες από την ίδια οικογένεια ιών, πράγμα που ση-
μαίνει ότι θα πρέπει, θεωρητικά τουλάχιστον, να συμπεριφερ-
θεί όπως και η Ομικρον. Συνεπώς, τα υπάρχοντα εμβόλια και η 
ανοσία θα πρέπει να παρέχουν κάποιο επίπεδο προστασίας από 
τη μόλυνση. Σύμφωνα με τον καθηγητή, με τα υπάρχοντα στοι-
χεία φαίνεται ότι η νέα παραλλαγή ΧΕ δεν προκαλεί σοβαρότε-
ρα συμπτώματα από την Ομικρον 2 και είναι μάλιστα πιθανόν 
να οδηγεί σε ακόμη λιγότερες νοσηλείες. Την ίδια ώρα, ωστό-
σο, εντοπίστηκε ένα ακόμα ανασυνδυασμένο στέλεχος, η XD, 
στη Γερμανία, στις Κάτω Χώρες και στη Δανία, το οποίο περιέ-
χει δομικές πρωτεΐνες της Δέλτα και πρωτεΐνες ακίδας της Ομι-
κρον και χαρακτηρίζεται από τους επιστήμονες ανησυχητικό.

Κάθε έξι μήνες 
Ο Γιώργος Σουρβίνος, καθηγητής Κλινικής Ιολογίας του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, επισημαίνει ότι έχει διαπιστωθεί μια περιοδι-
κότητα στην εμφάνιση των νέων μεταλλάξεων του SARS-CoV-2. 
«Ο ιός μέχρι τώρα φαίνεται ότι κάθε έξι μήνες εμφανίζει ένα νέο 
στέλεχος, το οποίο επικρατεί», εξηγεί και σημειώνει ότι, καθώς 
έχει μεσολαβήσει ένα εξάμηνο από την εμφάνιση της Ομικρον, 
δεν θα μας εκπλήξει η εμφάνιση κάποιας νέας ανησυχητικής με-
τάλλαξης. Σύμφωνα με τον Γ. Σουρβίνο, τα μοντέλα πρόβλεψης 
δείχνουν την εμφάνιση νέων στελεχών που έχουν την ικανότη-
τα μεγαλύτερης διαφυγής της ανοσίας, όχι όμως και σοβαρό-
τερης νόσησης. «Η αγωνία έγκειται στο κατά πόσο θα παρα-
μείνουν αποτελεσματικά τα εμβόλια απέναντι στα νέα αναδυ-
όμενα στελέχη», καταλήγει ο Γ. Σουρβίνος. 

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Ατσαλάκης, αναπληρωτής κα-
θηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, εξηγεί ότι οι νέες μεταλλάξεις 
παρουσιάζουν ολοένα αυξανόμενη μεταδοτικότητα και ίσως εί-
ναι προάγγελος της εμφάνισης μιας νέας μετάλλαξης, η οποία, 

εκτός από την υψηλή μεταδοτικότητα, θα έχει 
και πολύ υψηλότερη θνητότητα. Οπως εξηγεί ο 
καθηγητής, «το υπουργείο Υγείας της πολιτείας 
της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε πρόσφατα την 
εμφάνιση δύο ακόμη υποκατηγοριών του στε-
λέχους Ομικρον, τις BA.2.12 και BA.2.12.1. Και 
οι δύο υποκατηγορίες εκτιμάται πως έχουν με-
γαλύτερη μεταδοτικότητα κατά 23%-27% από 
την αρχική υποκατηγορία της BA.2, η οποία εί-
χε πάνω από 50% μεγαλύτερη μεταδοτικότη-
τα από την απλή Ομικρον, αλλα και 4 με 5 φο-
ρές μεγαλύτερη μεταδοτικότητα από τη Δέλτα».

Η πορεία του ιού, σύμφωνα με τον καθηγη-
τή, δεν δείχνει σημάδια ότι πρόκειται να εξα-
φανιστεί. «Για να δούμε εάν εξασθενεί ο βιολο-
γικός κύκλος του ιού και να προβλέψουμε την 
εξέλιξή του, πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν δύο 
παράγοντες, τη θνητότητα και τη μεταδοτικό-
τητα. Εχουμε διαπιστώσει μείωση της θνητότη-
τας, με την Ομικρον ωστόσο καταγράφεται πο-
λύ μεγάλη αύξηση της μεταδοτικότητας. Προ-
καλεί, επίσης, προβληματισμό το γεγονός ότι 
η θνητότητα σε μη εμβολιασμένους προσεγ-
γίζει τη θνητότητα που έχουν προηγούμενες 
μεταλλάξεις. Με δεδομένο ότι υπάρχουν χώ-
ρες με μικρό ποσοστό εμβολιασμένου πληθυ-
σμού, πιθανώς να υπάρχουν ευνοϊκές συνθή-
κες να δημιουργηθεί κάποια νέα μετάλλαξη. 
Για τον λόγο αυτό πρέπει να είμαστε σε εγρή-
γορση», καταλήγει ο Γ. Ατσαλάκης.
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επανω: Διανομείς φαγητού φορτώνουν τα μηχανάκια  

με τρόφιμα για να τα μοιράσουν στους κατοίκους.

κατω: κέντρο φιλοξενίας κρουσμάτων στη Σαγκάη

α. κωνσταντόπουλος


