Παπαλλαγή Όμικπον ηος ιού Sars Cov-2 (εκ Μποζηοςάναρ)

Τν όλνκα ηεο είλαη ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΟΜΙΚΡΟΝ κε ηνλ θωδηθό Β.1.1.529 θαη εκθαλίζηεθε γηα
πξώηε θνξά ζηελ Μπνηζνπάλα ηεο Ν. Αθξηθήο. Έρεη βξεζεί όηη πεξηέρεη 32 μεηαηάξειρ ζηελ
ππωηεΐνε S ηερ ακίδαρ (spike) ηνπ ιού Sars Cov-2 αιιά θαη 16 ακόμε μεηαλλάξειρ ζην
ππόινηπν γελεηηθό ηεο πιηθό. Με έλα ζπλνιηθό αξηζκό 48 διαθοπεηικών μεηαλλάξεων, ην λέν
απηό ζηέιερνο έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηα πξνεγνύκελα ζηειέρε δέληα, βήηα, άλθα.
Η λέα παξαιιαγή ΄΄όμικπον΄΄ μεθίλεζε από ηελ Μποηζοςάνα (ρώξα ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο κε
δεθαπιάζηα πεξίπνπ έθηαζε ζε ζρέζε κε ηελ Ειιάδα θαη κε πιεζπζκό πεξίπνπ 2,5 εθαη.
θαηνίθωλ). Εληόο νιίγωλ εκεξώλ, κεηαδόζεθε ζηηο γύξω ρώξεο (Μνδακβίθε, Νακίκπηα, Λεζόην,
Ζηκπάκπνπε) ελώ από ηαμηδηώηεο έθηαζε ζην Φνλγθ Κνλγθ θαη ζην Θζξαήι (επηπρώο αθόκε ωο
κεκνλωκέλα θξνύζκαηα). Σηελ Επξώπε ην πξώην θξνύζκα εληνπίζηεθε ζην Βέιγην από γπλαίθα
ηαμηδηώηε πνπ επέζηξεθε από ηελ Αίγππην ρωξίο λα έρεη επηζθεθζεί ηα θξάηε ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο
!!! Αθνινύζεζε ε Μ. Βξεηαλία αλαθνηλώλνληαο αξρηθά δπν πεξηζηαηηθά. Η ζπλέρεηα δόζεθε κε
αλαθνηλώζεηο θξνπζκάηωλ από όιεο ηηο ππόινηπεο επξωπαϊθέο ρώξεο ζηηο νπνίεο επεθηάζεθε κε
πνιύ κεγάιε ηαρύηεηα.
Φαίλεηαη ωο πηζαλόηεξν ζελάξην, ην λέν ζηέιερνο λα πξνήιζε από αζζελή ζηελ Ν. Αθξηθή κε
HIV λοίμωξε (AIDS) ν νπνίνο δελ ειάκβαλε ζεξαπεία γηα ηε λόζν ηνπ. Πνιιά από ηα άηνκα απηά,
ιόγω ηνπ ζπλδξόκνπ αλνζνθαηαζηνιήο από ηνλ ηό HIV, είλαη ρξόληνη μεληζηέο θνξνλνϊώλ. Τα ίδηα
απηά άηνκα, εμαηηίαο ηεο λόζνπ ηνπο, δηαζέηνπλ έλα απνδπλακωκέλν αλνζνπνηεηηθό ελώ
παξάιιεια δίλνπλ ρξόλν θαη πξόζθνξν έδαθνο (εθόζνλ είλαη δηάκεζνη μεληζηέο θνξνλνϊώλ) γηα
ζπλερή θαη αλεκπόδηζην πνιιαπιαζηαζκό, ζε λέα κεηαιιαγκέλα ζηειέρε κε πνιιαπιέο λέεο
ηδηόηεηεο.
Η δηαπηζηώζεηο ηωλ εηδηθώλ είλαη όηη «ηα εμβόλια εμποδίδοςν, αν όσι ηε μόλςνζε,
ηοςλάσιζηον ηε ζοβαπή νόζεζε από ηεν παπαλλαγή Ομικπον»
Αο θξαηήζνπκε βεβαίωο ηα δεδνκέλα ηωλ έωο ζήκεξα κειεηεζέληωλ πεξηζηαηθώλ κε ηελ
παξαιιαγή ΄΄όμικπον΄΄, ηα νπνία καο ιέλε πωο ε νόζορ είναι ήπια. Έρεη δηάξθεηα 1, 2, 3 εκέξεο,
κε θόπωζε, κπαιγίεο θαη ήπην βήρα, ρωξίο αλνζκία, αγεπζία θ.ι.π.
Σρεηηθά κε ηελ ανίσνεςζε ηερ νέαρ παπαλλαγήρ ΄΄όμικπον΄΄ θαίλεηαη πωο δελ ππάξρεη
πξόβιεκα κε ηα ηωξηλά rapid tests. Όζν γηα ηα εξγαζηεξηαθά κνξηαθά PCR tests έηζη θη αιιηώο
ηξνπνπνηνύληαη πνιύ εύθνια, από ηε ζηηγκή πνύ έρνπκε γλώζε ηεο γελεηηθήο αιιεινπρίαο.
Αο παξακείλνπκε επνκέλωο όινη ζε εγξήγνξζε κέρξη λα δνύκε πωο ζα ζπκπεξηθεξζεί
ηειηθά ε λέα παξαιιαγή ΄΄όκηθξνλ΄΄ αιιά θαη θάζε άιιε κειινληηθή. Ίζωο λα έθηαζε ε ζηηγκή πνπ
ηα δηαζέζηκα ΕΜΒΟΛΘΑ θαηά ηνπ θνξνλνϊνύ, εληαρζνύλ ζην πιαίζην Εζληθνύ Πξνγξάκκαηνο
Υπνρξεωηηθνύ Εκβνιηαζκνύ !
Έωο ηόηε θαη γηα ην πξνζερέο δηάζηεκα:
 Οι εμβολιαςμζνοι δρομολογοφμε και κάνουμε καταρχάσ την τρίτη δόςη.
 Όςοι δεν ζχουν εμβολιαςτεί πρζπει να εμβολιαςτοφν άμεςα. Φαίνεται πολφ πιθανό το
ενδεχόμενο να ζχουμε επαρκή προςταςία από τα υπάρχοντα εμβόλια, ιδιαίτερα όςοι ζχουμε
κάνει και τισ 3 δόςεισ.
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