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αγκόσμια ανησυχία προκαλούν οι υποπαραλλαγές του στελέχους Ομικρον 2
που εξαπλώνονται στην Αφρική και στις
ΗΠΑ. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ένα πέμπτο
επιδημικό κύμα βρίσκεται προ των πυλών της
Ευρώπης, με δεδομένο ότι τα νέα στελέχη είναι υπερμεταδοτικά και ξεπερνούν την ανοσία
από τη φυσική νόσηση και τον εμβολιασμό.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στη Νότια Αφρική έχει ήδη ξεκινήσει ένα
νέο επιδημικό κύμα, το οποίο αποδίδεται σε
δύο υποπαραλλαγές της Ομικρον 2, τη ΒΑ.4
και τη ΒΑ.5. Οι υποπαραλλαγές αυτές σε σύντομο χρονικό διάστημα αντικατέστησαν την
Ομικρον 2, που επικρατούσε στη Νότια Αφρική. Μάλιστα, ο αριθμός των κρουσμάτων στη
χώρα αυξήθηκε μόνο την τελευταία εβδομάδα κατά 67%, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν πολύ γρήγορα τόσο οι εισαγωγές στα νοσοκομεία
όσο και οι θάνατοι.
Ο καθηγητής Γενετικής στο ΑΠΘ Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης εξηγεί ότι οι συγκεκριμένες παραλλαγές έχουν εντοπιστεί και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Παράλληλα, σε κάποιες
πολιτείες των ΗΠΑ εξαπλώνεται μία ακόμα παραλλαγή, η BA.2.12.1. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στη Νέα Υόρκη το 58% των νέων κρουσμάτων
οφείλεται στο συγκεκριμένο στέλεχος.
Η εμφάνιση των νέων αυτών παραλλαγών
είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς είναι πολύ πιο μεταδοτικές, σε ποσοστό που μπορεί
να φτάνει το 80%, σε σχέση με το αρχικό στέλεχος της Ομικρον. Ο Κ. Τριανταφυλλίδης επισημαίνει ότι οι υποπαραλλαγές (BA.4, BA.5 και
BA.2.12.1), παρά τη σχετικά υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, οδηγούν σε νέα αύξηση των κρουσμάτων στις ΗΠΑ. «Εχει διαπιστωθεί ότι η πιθανότητα επαναμολύνσεων με το στέλεχος Ομικρον είναι, ούτως ή άλλως, πολύ υψηλή. Μάλι-
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Στον κλοιό των μεταλλάξεων
στα, υπάρχουν ασθενείς στη χώρα μας που έχουν κολλήσει τρεις φορές το στέλεχος της Ομικρον», προσθέτει ο καθηγητής.

«Γκρεμίζουν» την ανοσία
Από την πλευρά του, ο καθηγητής Γιώργος Ατσαλάκης, διευθυντής στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης, επισημαίνει ότι οι νέες μεταλλάξεις δείχνουν πως η πανδημία δεν έχει τελειώσει. «Τα
πρώτα δεδομένα από τη Νότια Αφρική δείχνουν ότι οι υποκατηγορίες ΒΑ.4 και
ΒΑ.5 της Ομικρον παρακάμπτουν τη φυσική ανοσία που έχει επιτευχθεί από νόσηση με άλλες παραλλαγές, αλλά και την ανοσία που αποκτήθηκε από τα εμβόλια», εξηγεί. Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ερευνητικού Ινστιτούτου Υγείας της Νότιας Αφρικής, οι υποπαραλλαγές ΒΑ.4 και ΒΑ.5 μειώνουν
την ανοσία των εμβολιασμένων κατά 3,2 και 2,6 φορές σε σχέση με τη ΒΑ.1 (Ομικρον). Στους νοσήσαντες ανεμβολίαστους η ανοσία μειώνεται κατά 7,6 και 7,5
φορές αντίστοιχα. Δηλαδή σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί η ανοσία παρακάμπτεται πέντε φορές περισσότερο από ό,τι στους εμβολιασμένους. «Τα στοιχεία
αυτά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνθήκες για νέο κύμα της πανδημίας»
εξηγεί ο Γ. Ατσαλάκης. «Το συμπέρασμα είναι ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί, αλλά
μπορεί να πάψει να προκαλεί μαζικές ασθένειες, υπερφορτωμένα νοσοκομεία
και υψηλό αριθμό θανάτων. Κανείς δεν γνωρίζει πότε και αν θα εμφανιστεί άλλη παραλλαγή του ιού, είτε πιο μεταδοτική είτε πιο σοβαρή. Οσοι παραμένουν
μη εμβολιασμένοι ή χωρίς την αναμνηστική δόση είναι ευάλωτοι και δεν πρέ-
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