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Ανησυχία στην 
επιστημονική κοινότητα 

για την έξαρση της οξείας 
ηπατίτιδας σε παιδιά. 
Κίνδυνο και για τους 

ενηλίκους διαβλέπουν
οι ειδικοί

Π
αγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει 
για τα περιστατικά οξείας ηπατίτιδας, 
αδιευκρίνιστης αιτιολογίας, σε παιδιά 

σε όλο τον κόσμο. Οι υγειονομικές Αρχές εκτι-
μούν ότι είναι θέμα χρόνου η εμφάνιση κρου-
σμάτων και στη χώρα μας και εφιστούν την 
προσοχή των γονέων στα ύποπτα συμπτώμα-
τα. Οι επιστήμονες κάνουν αγώνα δρόμου για 
να λύσουν το μυστήριο και να εντοπίσουν το 
αίτιο που προκαλεί τη σοβαρή και σπάνια αυ-
τή επιπλοκή σε παιδιά ηλικίας από λίγων μη-
νών έως και 16 ετών.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 
Νοσημάτων ανακοίνωσε ότι σε όλο τον κόσμο 
έχουν καταγραφεί πάνω από 200 κρούσματα 
σοβαρής ηπατίτιδας σε παιδιά, εκ των οποί-
ων πάνω από 110 έχουν αναφερθεί στο Ηνω-
μένο Βασίλειο. Τα πρώτα περιστατικά εμφανί-
στηκαν τον περασμένο Ιανουάριο στη Βρετα-
νία, ενώ έκτοτε σποραδικά έχουν εμφανιστεί 
και σε άλλες χώρες. 

Συγκεκριμένα, στην Ευρώπη, έχουν καταγρα-
φεί περιστατικά σε Ηνωμένο Βασίλειο (114), 
Ισπανία (13),  Δανία (6), Ιρλανδία (5), Ολλαν-
δία (4), Ιταλία (4), Νορβηγία (2), Γαλλία (2), 
Ρουμανία (1) και Βέλγιο (1). Ακόμα πιο ανη-
συχητικό είναι το γεγονός ότι η οξεία ηπατίτι-
δα δεν περιορίζεται γεωγραφικά στην ευρω-
παϊκή ήπειρο, καθώς κρούσματα έχουν ανα-
φερθεί στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Ασία. 

Ωστόσο, το χαρακτηριστικό που φαίνεται 
για την ώρα να επικρατεί είναι το ηλικιακό επί-
κεντρο της οξείας ηπατίτιδας. Κατά κύριο λό-
γο, μέχρι στιγμής, πλήττει παιδιά ηλικίας μετα-
ξύ τριών και πέντε ετών, ενώ το 54,3% των πε-
ριπτώσεων αφορά κορίτσια.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-
ας, ένα παιδί από αυτά που νόσησαν κατέληξε. 
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Της ΑιμιλιΑς ςτΑθΑκου

«Φόβοι για
νέα επιδημία»

Η νόσος ξεκινά με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, συχνά ακο-
λουθούμενα από την εμφάνιση ίκτερου. 

Μεταμοσχεύσεις
Η Κυριακή Σονίδου, διευθύντρια σε πολυϊατρείο στο Λονδί-
νο και πρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Ηνωμένου 
Βασιλείου, επισημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στη Βρε-
τανία, καθώς στη χώρα έχουν καταγραφεί τα περισσότερα πε-
ριστατικά στον κόσμο. Σύμφωνα με την Κ. Σονίδου, ο μέσος 
όρος της ηλικίας των κρουσμάτων στη χώρα είναι τα τρία έτη, 
γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό, με δεδομένο ότι σπάνια εμφα-
νίζεται οξεία ηπατίτιδα σε παιδιά αυτής της ηλικίας. Τα περισ-
σότερα παιδιά αναρρώνουν ικανοποιητικά, ωστόσο ένα αρκε-
τά μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 10%, έχει ανάγκη από μεταμό-
σχευση ήπατος.

Οι γιατροί στη Βρετανία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι 
όσον αφορά τον έγκαιρο εντοπισμό των συμπτωμάτων. Οπως 

εξηγεί η Κ. Σονίδου, όταν φτάνει ένα παιδί στο 
ιατρείο, κατ’ αρχάς διερευνάται εάν έχει συ-
μπτώματα γαστρεντερίτιδας. «Είμαστε, επίσης, 
ευαισθητοποιημένοι και για συμπτώματα στο 
ανώτερο αναπνευστικό», επισημαίνει  η Κ. Σο-
νίδου και προσθέτει ότι «ακόμα και μια επιπε-
φυκίτιδα πρέπει να διερευνάται, γιατί παρατη-
ρήθηκε ότι αρκετά κρούσματα είχαν εκδηλώ-
σει συμπτώματα στα μάτια».

Η Κ. Σονίδου τονίζει ότι τα αίτια αλλά και ο 
τρόπος εξέλιξης αυτών των υγειονομικών πε-
ριστατικών παραμένουν άγνωστα και γι’ αυτό 
η επιστημονική κοινότητα είναι σε εγρήγορση. 

Αδενοϊός
Την παγκόσμια ανησυχία εντείνει η αδυναμία, 
μέχρι στιμής, της επιστημονικής κοινότητας να 

ποσοστό
Ενα αρκετά 
μεγάλο ποσοστό 
των παιδιών που 
έχουν νοσήσει, 
γύρω στο 10%, 
έχει ανάγκη από 
μεταμόσχευση 
ήπατος


