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Στον κλοιό των μεταλλάξεων
πει να είναι αισιόδοξοι. Η χρήση της μάσκας σε κλειστούς χώρους και σε συνωστισμό και ο εξαερισμός θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται ευλαβικά, κυρίως από τους ευάλωτους», καταλήγει ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Καθορίζουν τα εμβόλια
Από την πλευρά του, ο καθηγητής και πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος, εξηγεί ότι η ανάδυση και ο ρυθμός επικράτησης νέων στελεχών στην κοινότητα θα καθορίσουν και το μέλλον του εμβολιασμού έναντι του SARS-CoV-2.
«Η χορήγηση αναμνηστικών δόσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεν κρίνεται ως βιώσιμη λύση σε μόνιμη βάση. Ο ετήσιος εμβολιασμός με εξειδικευμένο εμβόλιο ανάλογα με το εκάστοτε επικρατούν στέλεχος του SARS-CoV-2, στο
πρότυπο του αντιγριπικού εμβολιασμού, αποτελεί μια πιο ρεαλιστική λύση», λέει ο πρύτανης του ΕΚΠΑ.
«Σημαντικό είναι να οριστεί ο στόχος του εμβολιασμού, καθώς ξεκινά η φάση της συνύπαρξης της ανθρωπότητας με τον ιό. Ο εμβολιασμός θα αποσκοπεί
όχι τόσο στην πρόληψη της λοίμωξης, αλλά κυρίως στην πρόληψη της σοβαρή
νόσου και της νοσηλείας, ιδιαίτερα για τις πιο ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες»,
επισημαίνει ο Θ. Δημόπουλος. Αναφορικά με την προοπτική δημιουργίας ενός
συνδυασμένου εμβολίου για τον SARS-CoV-2 αλλά και για τον ιό της γρίπης, ο
Θ. Δημόπουλος εκτιμά ότι δεν φαίνεται πιθανή. «Η σύσταση θα είναι, πιθανότατα, ο εμβολιασμός με το εμβόλιο έναντι του SARS-CoV-2 και με το εμβόλιο έναντι της γρίπης ξεχωριστά», καταλήγει ο καθηγητής.
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Αγώνας δρόμου για
την παιδική ηπατίτιδα
Οι ειδικοί αναζητούν το αίτιο που προκαλεί
την πάθηση, ενώ ζητούν από τους γονείς συνεχή
επαγρύπνηση για τον εντοπισμό συμπτωμάτων

Αυξάνονται σε όλο τον κόσμο τα περιστατι- τητα είναι να προσδιοριστεί η αιτία της ασθένεικά της μυστηριώδους ηπατίτιδας που χτυπά κυ- ας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε περαιτέρίως μικρά παιδιά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός ρω τις ενέργειες ελέγχου και πρόληψης.
Υγείας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς
περισσότερα από 300 κρούσματα έχουν εντοπι- Υπό διερεύνηση
στεί σε 20 χώρες.
Τα αίτια της οξείας ηπατίτιδας και το ενδεχόμενο
Οι επιστήμονες κάνουν αγώνα δρόμου για να να σχετίζεται με τον κορωνοϊό είναι ακόμα υπό
εντοπίσουν το αίτιο που προκαλεί τη σοβαρή αυτή διερεύνηση. «Εργαζόμαστε με χώρες και εταίπάθηση κυρίως σε βρέφη και νήπια. Μέχρι στιγ- ρους για να εξετάσουμε μια σειρά πιθανών επεμής, έχει αναφερθεί ένας θάνατος, ενώ τουλάχι- ξηγηματικών παραγόντων. Ενας μεγάλος αριθμός
στον 10 παιδιά χρειάστηκε να υποβληθούν σε με- πιθανών αιτιών διερευνάται. Μία από τις κύριες
ταμόσχευση ήπατος.
υποθέσεις είναι ο αδενοϊός F14, ο οποίος ανήκει
Στη χώρα μας, οι υγειονομικές Αρχές βρίσκο- σε μια ομάδα κοινών ιών που μεταδίδονται από
νται σε επιφυλακή για τον έγκαιρο εντοπισμό άτομο σε άτομο, προκαλώντας αναπνευστικά συκρουσμάτων. Το υπουρμπτώματα, έμετο και διάργείο Υγείας έχει ορίσει δύο
ροια στα παιδιά», ανέφερε
νοσοκομεία αναφοράς σε
στην πρόσφατη ανακοίΑθήνα και Θεσσαλονίκη και
νωσή του ο ΠΟΥ. Ωστόσο,
εφιστά την προσοχή στους
ενώ ο αδενοϊός είναι επί
γιατρούς και στους γονείς
του παρόντος μια υπόθεγια τον έγκαιρο εντοπισμό
ση, δεν εξηγεί πλήρως τη
των συμπτωμάτων.
σοβαρότητα της κλινικής
Από την πλευρά του, ο
εικόνας. Εχουν αναφερθεί
καθηγητής Παιδιατρικής
περιπτώσεις ηπατίτιδας σε
και μέλος της Εθνικής Επιανοσοκατασταλμένα παιτροπής Εμβολιασμών Γεδιά με λοίμωξη από αδεώργιος Χρούσος είναι κανοϊό, ωστόσο είναι ασυνήθησυχαστικός, καθώς, όπως
θιστο να αποτελεί αιτία σοεπισημαίνει, πρόκειται για
βαρής ηπατίτιδας σε καμια πολύ σπάνια επιπλοκή.
τά τα άλλα υγιή παιδιά. Ως
Γεώργιος Χρούσος
«Τα περιστατικά είναι λιγόπιθανά αίτια ερευνώνται η
τερα από 1 στο 1.000.000,
αυξημένη ευαισθησία των
ενώ είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι δεν υπάρχει μικρών παιδιών στον αδενοϊό λόγω της καραντίενδοοικογενειακή μετάδοση, γεγονός που δείχνει νας, η πιθανή εμφάνιση ενός νέου αδενοϊού, καότι δεν πρόκειται για κάποιον μεταδοτικό αιτιολο- θώς και η συλλοίμωξη με SARS-CoV-2. Πράγμαγικό παράγοντα», εξηγεί ο καθηγητής.
τι, ο SARS-CoV-2 έχει ανιχνευθεί σε αρκετές περιΩστόσο, ο Γ. Χρούσος επισημαίνει ότι οι γονείς πτώσεις της νέας ηπατίτιδας. Ωστόσο, η COVID-19
δεν πρέπει να αμελούν τον απαραίτητο εμβολια- έχει πλέον τεράστια διασπορά σε πολλές από τις
σμό, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη ασπίδα προ- πληγείσες χώρες και η πιθανή συμβολή του κορωστασίας των παιδιών.
νοϊού στην πρόκληση της ηπατίτιδας δεν είναι ξεΣύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί- κάθαρη. Ακόμα, σημειώνεται πως δεν υπάρχουν
ας, η νέα οξεία ηπατίτιδα μπορεί να οφείλεται σε ενδείξεις ότι συνδέεται με τον εμβολιασμό, καθώς
μια σειρά μολυσματικών και μη λοιμωδών αιτιών. η συντριπτική πλειονότητα των προσβεβλημένων
Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι οξείας ιογενούς ηπα- παιδιών δεν έχει εμβολιαστεί για την COVID-19.
τίτιδας - ηπατίτιδα Α, Β και C. Η ιογενής ηπατίτιδα
D και Ε είναι πιο ασυνήθιστη, ιδιαίτερα σε περιβάλ- Προσοχή
λοντα υψηλότερου εισοδήματος. Αυτό που προκα- Ο ΠΟΥ σημειώνει, πάντως, ότι είναι πολύ πιθανό να
λεί ανησυχία είναι ότι σοβαρή οξεία ηπατίτιδα εί- εντοπιστούν περισσότερα κρούσματα πριν επιβεναι ασυνήθιστη στα μικρά παιδιά. Η αρχική ανα- βαιωθεί η αιτία και εφαρμοστούν πιο συγκεκριμέφορά για πιθανή αύξηση των κρουσμάτων προ- να μέτρα ελέγχου και πρόληψης. Γι’ αυτόν τον λόήλθε από τη Σκωτία. Αυτό οδήγησε στη συνέχεια γο συνιστάται μεγάλη προσοχή. Τα συμπτώματα
σε ειδοποιήσεις που ήρθαν και από άλλες περιο- που θα πρέπει να κινητοποιήσουν άμεσα τους γοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και παγκοσμίως. Αυ- νείς είναι η οξεία έναρξη διάρροιας, εμέτου, κοιλιτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι κοινοί ιοί που προ- ακού άλγους και ίκτερου (το δέρμα και το ασπράκαλούν οξεία ιογενή ηπατίτιδα δεν έχουν ανιχνευ- δι των ματιών κιτρινίζουν) σε μικρότερα παιδιά.
θεί σε αυτούς τους ασθενείς. Επίσης, τα διεθνή τα- Τα περισσότερα παιδιά δεν εμφανίζουν πυρετό.
ξίδια ή οι σύνδεσμοι προς άλλες χώρες, με βάση Ακόμη, ο ΠΟΥ τονίζει τη σημασία που έχει η τήτις διαθέσιμες προς το παρόν πληροφορίες, δεν ρηση των γνωστών μέτρων που βοηθούν στην
έχουν προσδιοριστεί ως σημαντικοί παράγοντες. προστασία από κοινούς ιούς. «Οι γονείς θα πρέΠαράλληλα, ο ΠΟΥ τονίζει ότι κατάσταση αυ- πει να επιβλέπουν το καλό πλύσιμο των χεριών
τή θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν, αν και και να ενθαρρύνουν την καλή αναπνευστική υγιαναλογικά τα κρούσματα είναι μέχρι στιγμής λί- εινή, όπως η κάλυψη του βήχα ή του φτερνίσμαγα. Απαιτείται προσπάθεια για τον έγκαιρο εντοπι- τος, τα οποία, μαζί, μπορούν να βοηθήσουν στη
σμό κρουσμάτων, τόσο σε χώρες που έχουν πλη- μείωση της εξάπλωσης», συνιστά ο Παγκόσμιος
γεί αυτή τη στιγμή όσο και διεθνώς. Προτεραιό- Οργανισμός Υγείας.

