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    ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  

    ΑΦΟΡΜΗ Η ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ  

    ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ 28Η ΙΟΤΛΙΟΤ 

 

 
 
     Πξόζθαηα ε παγθόζκηα θνηλόηεηα απαζρνιήζεθε κε έλα ζέκα πνπ δεκηνύξγεζε έληνλε 
αλεζπρία γηα ηελ εμέιημή ηνπ. Ήηαλ ηα ζέκα ηεο οξείαρ ηπαηίηιδορ ηων παιδιών αγνώζηος 
αιηιολογίαρ.  
     Η “άγνωζηη”, λόζνο όπσο παξνπζηάζηεθε θαη από ηα Μ.Μ.Ε, έρεη μεπεξάζεη παγθνζκίσο 
ηα 1000 πεξηζηαηηθά ζε 35 ρώξεο (ηα πεξηζζόηεξα παηδηά ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ηα νπνία 
ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο ήηαλ θάησ ησλ 6 εηώλ). Έρνπλ ζπλνιηθά θαηαγξαθεί κέρξη ζήκεξα 
πάλσ από 22 ζάλαηνη παγθνζκίσο (ζηελ Ειιάδα πξνζβιήζεθαλ 14 παηδηά ελώ πξνθιήζεθε 
1 ζάλαηνο). Κάπνηα από ηα παηδηά απηά ζεξαπεύζεθαλ θαη ζώζεθαλ ράξηλ ηεο κεηακόζρεπζεο 
ήπαηνο πνπ δηελεξγήζεθε (ην 5% ρξεηάζηεθε λέν ήπαξ) !!! 
 

     Αρ δούμε πος οθείλεηαι η νόζορ 
 

     Σν βέβαην είλαη όηη, κεηά από εμνλπρηζηηθή έξεπλα θαη κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ, ε αιήζεηα 
είλαη ζε αξθεηά ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα (κελώλ), ηα θξνύζκαηα – πεξηζηαηηθά νμείαο 
ηπαηίηιδορ ζηα παιδιά αγνώζηος αιηιολογίαρ πνπ εκθαλίζηεθαλ, δεν είσαν καμία ζσέζη 
με ηην νόζο COVID-19 όπσο είρε ππνλνεζεί αξρηθά. Φάλεθε όηη ην θαηλόκελν ηεο επαηηθήο 
λόζεζεο εκθαλίζηεθε  νθείινληαλ ζε κηα ηξηάδα ζπγθπξηώλ θαη θαηαζηάζεσλ : 
     1) πλάληεζε ηνπ ηνύ AAV2 (ζπγγελήο ηεο νηθνγέλεηαο αδελντώλ) κε θάπνην άιιν  αδενοϊό 
ή θαη ζπαληόηεξα κε θάπνην εππηηοϊό, πξνθαιώληαο εηθόλα θαη βιάβεο ζηα επαηηθά θύηηαξα 
όπσο νη γλσζηέο έσο ηώξα κνξθέο νμείαο επαηίηηδνο. 
     2) Ανώπιμο ανοζοποιηηικό πηζαλόλ θαη ιόγσ παξαηεηακέλεο ΚΑΡΑΝΣΙΝΑ γηα ηελ 
Ν.Covid19.  
     3) ςνύπαπξη γενεηικού ςποζηπώμαηορ ζηα παηδηά απηά πνπ έθαλε επθνιόηεξε ηελ 
εκθάληζε ηεο ε λόζνο.   
 

    Με πιο απλά λόγια  
 

    Ο ιός AAV2 εθ θύζεσο δεν είναι παθογόνορ θαη δεν αναπαπάγεηαι μόνορ ηος. 
Επνκέλσο δελ δηαζέηεη ηελ ηθαλόηεηα λα πξνθαιέζεη λόζν ζηα παηδηά. Όηαλ όκσο, θάησ από 
θαηάιιειεο γη΄ απηόλ ζπλζήθεο, ζπλαληήζεη θάπνην αδενοϊό ή ζπαληόηεξα ηνλ HHV6 
εξπεηντό, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ινίκσμε ΄΄ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο΄΄ (ζπλινίκσμε), 
έρνληαο σο ζηόρνπο ην επαηνθύηηαξν θαη νιόθιεξν ην ήπαξ, κε εηθόλα θαη ραξαθηεξηζηηθά 
εκθάληζεο οξείαρ ηπαηίηιδαρ. Η ελ ιόγσ ινίκσμε θάλεθε όηη επνδώλεηαη ζε νξγαληζκνύο κε 
΄΄πεζκέλν΄΄  εμαζζελεκέλν αλνζνπνηεηηθό. Ωο παξάδεηγκα πηώζεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ζα κπνξνύζε λα είλαη ην lockdown έλεθα ηεο παλδεκίαο, θαζόηη θαηά ηελ πεξίνδν 
απηή, ην αλνζνπνηεηηθό ησλ παηδηώλ δελ είρε ηελ επθαηξία λα έξζεη ζε επαθή κε θνηλά 
κηθξόβηα ηεο θνηλόηεηαο θαη λα κνιπλζεί από απηά, άξα θαη λα βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε, όπσο 
ζπλέβαηλε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα.  
    Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν ζπλδπαζκόο ηνπ αξρηθνύ ηνύ ΑΑV2 κε ηνλ HHV6 εξπεηντό ζε 
νξηζκέλα παηδηά, επέηξεςε ηνπο επηζηήκνλεο λα απνκνλώζνπλ κηα ειδική αλληλοστία 
γενεηικού προζδιοριζμού ζηο DNA ηοσς (ηαπηνπνηήζεθε θαη κειεηήζεθε γνληδίσκα ησλ 
κνιπζκέλσλ παηδηώλ)  ε νπνία αιιεινπρία θάλεθε ηαπηόρξνλα θαη αξθεηά ρξήζηκε ζηνλ 
θαζνξηζκό δύν πνιύ ζεκαληηθώλ παξακέηξσλ : α. ηελ αλεύξεζε ησλ παηδηώλ πνπ κπνξεί λα 
λνζήζνπλ εμαηηίαο ζπγθεθξηκέλεο γελεηηθήο ηνπο πξνδηάζεζεο θαη β. ηνλ εληνπηζκό ησλ 
παηδηώλ πνπ πξνζβιήζεθαλ από ηελ ΄΄ζπλινίκσμε΄΄ πνπ ζα λνζήζνπλ ζνβαξά ή πνιύ 
ζνβαξά ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα πνπ εκθάληζαλ νμεία επαηίηηδα ηεο ίδηαο αηηηνινγίαο. 
 

   * Η παξαπάλσ ππνζέζεηο θαη εμεγήζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ, πξνθύπηνπλ από ηελ κειέηε 
πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ. Ωζηόζν πξέπεη λα δηαηεξνύκε κάιινλ θαη θάπνηεο επηθπιάμεηο …  
     Επηπρώο ηα θξνύζκαηα δείρλνπλ λα κεηώλνληαη.  

 


