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Μετάλλαξη ή παπαλλαγή ΄΄δέλτα΄΄  του κοπωνοϊού 
 

 
     Πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Ιλδία (Β1617.2) θαη έρεη επηθξαηήζεη γηα αξθεηά κεγάιν δηάζηεκα  σο 

θπξίαξρν ζηέιερνο, κε ηελ κεγαιύηεξε κεηαδνηηθόηεηα από όιεο ηηο πξνεγνύκελεο Sars Cov-2 

κνξθέο. πρλόηεξε ζηηο λεόηεξεο ειηθίεο. Σα  ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη γξεγνξόηεξα, είλαη πην 

έληνλα θαη νδεγνύλ ηνπο αζζελείο (ζε δηπιάζην πνζνζηό) ζην λνζνθνκείν ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαιιαγή ΄΄άιθα΄΄ ηνπ ηνύ. Σα αξρηθά ζπκπηώκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ παξαιιαγή ΄΄δέιηα΄΄ 

είλαη: θεθαιαιγία, θαξπγγαιγία, ξηληθή θαηαξξνή θαη ππξεηόο (ζπγρένληαη θαη καο κπεξδεύνπλ 

ζπρλά κε ηελ θνηλή ίσζε), έπνληαη: θόπσζε, κπτθά άιγε, λαπηία, έκεηνη, δηάξξνηεο. Ο βήραο είλαη 

ιηγόηεξν ζπρλόο θαη ε αλνζκία ζπαληόηεξε. 

     Γελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη ηα ππάξρνληα εκβόιηα πξνζηαηεύνπλ ζε κεγάιν βαζκό θαη από ηελ 

παξαιιαγή δέιηα ηνπ θνξσλντνύ, παξά ην γεγνλόο όηη ε εκθάληζε ινίκσμεο από ηελ κνξθή δέιηα, 

αθόκε θαη ζε εκβνιηαζκέλνπο, είλαη ζπρλόηεξε θαηά 20 έσο 50% (ζύκθσλα κε απνηειέζκαηα 

κειεηώλ) ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ζηειέρε ηνπ ηνύ.  

     Ο εκβνιηαζκέλνο αλ λνζήζεη ή αλ ρξεηαζζεί αθόκε θαη λνζειεία, απηή ζηελ πιεηνςεθία ηεο ζα 

αθνξά δηαρείξηζε ήπησλ ζπκπησκάησλ ηνπ. Γελ ζα ρξεηαζηεί Μ.Δ.Θ. θαη δελ ζα θηλδπλεύζεη λα 

πεζάλεη. Έλα-δύν πεξηζηαηηθά εκβνιηαζκέλσλ πνπ έραζαλ ηελ δσή ηνπο, ήηαλ κεγάιεο ειηθίαο κε 

πνιύ ζνβαξά ππνθείκελα λνζήκαηα. Δπίζεκα ζηνηρεία επηβεβαηώλνπλ πσο ην 98-99% ησλ 

αζζελώλ κε λόζν Covid-19 ζηηο ΜΔΘ είλαη αλεκβνιίαζηνη.  

    Θπκίδνπκε πσο ζηα πξνεγνύκελα ζηειέρε ηνπ ηνύ, αθόκα θη αλ κνιύλνληαλ  εκβνιηαζκέλν 

άηνκν, ζπλήζσο παξέκελε αζπκπησκαηηθό, έθεξε πνιύ ρακειό ητθό θνξηίν ζην ξηλνθάξπγγα ηνπ 

θαη δελ κεηέδηδε ηνλ ηό, πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ.  

     Η δηαθνξά ηεο κεηάιιαμεο δέιηα, είλαη ζηελ ηθαλόηεηα ηεο (όηαλ κνιύλεη αθόκε θαη έλαλ 

εκβνιηαζκέλν) λα αλαπηύζζεη πςειό ητθό θνξηίν - ζρεδόλ όκνην κε απηό πνπ ζα αλέπηπζζε έλαο 

αλεκβνιίαζηνο. Δπνκέλσο θαη ε κεηάδνζε ηνπ κνιπζκέλνπ εκβνιηαζκέλνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, 

είλαη ζρεδόλ ίδηα κε απηή ηνπ αλεκβνιίαζηνπ.  

     Θα πξέπεη επνκέλσο ΚΑΙ ΟΙ ΔΜΒΟΛΙΑΜΔΝΟΙ λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηελ δηαζπνξά 

ηνπ ηνύ (θπξίσο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα κελ γλσξίδνπλ όηη κεηαθέξνπλ ην ζηέιερνο δέιηα) 

θαη λα ΦΟΡΟΤΝ ΜΑΚΑ, θπξίσο ζε θιεηζηνύο ρώξνπο !!! Γπζηπρώο, όζν ν ηόο ππάξρεη θαη 

κεηαιιάζζεηαη, κπνξεί λα πξνθύπηνπλ παξόκνηα επηζεηηθά ζηειέρε.  

ΣΟ ΔΤΥΑΡΙΣΟ ΝΔΟ ΔΙΝΑΙ ΟΣΙ ΣΟ ΙΨΚΟ ΦΟΡΣΙΟ ΣΟΤ ΔΜΒΟΛΙΑΜΔΝΟΤ ΜΔΙΧΝΔΣΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ 

ΣΗΝ ΠΡΧΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ, ΔΝΧ ΣΟΤ ΜΗ ΔΜΒΟΛΙΑΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΜΔΝΔΙ ΤΦΗΛΟ.  

     Γελ ππάξρεη ακθηβνιία ζην όηη, παξά ηελ κηθξόηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ απέλαληη 

ζηελ κεηάιιαμε δέιηα, Ο ΔΜΒΟΛΙΑΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙ ΣΗΝ ΚΑΛΤΣΔΡΗ ΛΤΗ  

 

  

 

 

 


